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F O R N A  T ID E R S  
K V I N N O R ! "  

DET ÄR KANSKE SÄ, ATT VARJE GENIAL TJUGO-
åring är på ett eller annat sätt en revolutionär. I varje fall 
är han det alldeles säkert, om han är konstnär. Inom konstens 
värld störtas jämt idoler, som efter decenniers eller kanske 
seklers rundgång resas igen. På vårsalongen i Liljevalchs konst
hall just nu finns väl bland många andra också en del unga 
bildstormare. Och samtidigt med vårsalongen utställes i Konst
akademien en samling verk av målare, som för ett sekel sedan 

T. v. C. .4. Jensens porträtt av konstnärens hustru (från 
1845). Det ger en bild av mild, resignerad ro. — Ur de av 
C. W. Eckersberg återgivna dragen av Thorvaldsens älskade, 
Anna Maria Magnàni, här ovan (från 1815) tala däremot 

— trots hennes ungdom — oro och smärta. 

eller så voro s i 11 tids. bildstormare. Centralfiguren i den
na utställning, som omfattar representativ dansk konst 
j 816—1850, är Eckersberg. När han efter sina utländ
ska studieresor kom hem till Danmark och började måla, 
förfasade man sig i Köpenhamn. Ogenerat drog han i 
sina tavlor in naturen, som ju, efter mästarnes verk att 
döma, redan på den tiden var själv rätt ogenerad. Med 
Eckersberg började realismen i dansk konst, och till ho
nom sluta sig på denna utställning bl. a. hans lärjungar 
Bendz, Köbke, Lundbye, Roed, Constantin Hansen och 
de parallellt ar betande C. A. Jensen, Marstrand, P. C. Skov-
gaard m. fl. Fyens ängar, Själlands slätter börja nu grön
ska och blomstra i dansk konst. Och goda, fina danska 
a n s i k t e n  b l i c k a  f r a m  u r  p o r t r ä t t ö r e r n a s  v e r k .  D a n m a r k  
blir till i dansk konst. 

Här till vänster återges ett arbete av Eckersberg: hans 
(Forts. sid. 381.) 



K V I N N O R N A  I  R I K S D A G S D E B A T T E N  
DEN FEMTE APRIL VAR FÖRSTA 

gången en kvinnosaksdebatt utkämpades i 
riksdagen med kvinnorna som aktiva del
tagare. 

Tänkte man under timmarnas tröga gång 
tillbaka på alla de gånger man hört her
rarna sins emellan i kamrarna diskutera 
kvinnornas lämplighet och intresse för det 
offentliga livet, utlägga för varandra deras 
uppfattning, tala för dem och emot dem, 
då måste man i alla fall säga sig, a tt något 
skett i o ch med att kvinnorna nu hade 
representanter, som kunde tala och svara 
för dem. Det var ju numera omöjligt på 
allt för fri hand lägga ut kvinnornas åsik
ter, ty repliken sku lle komma, icke som fort
en annan dag och från annan plattform 
utan omedelbart och inför samma forum. 

Sådana uttryck, som fordom kunde före
komma ùnder rösträttsdebatterna, och som 
synts i pressen under förpostfäktningen till 
5-april-debatten hördes icke av. 

Det är ju ingen anledning att fröjdas 
för mycket eller överdriva kvinnornas in
flytande, eftersom båda kamrarna i frå gan 
om särskiljandet av mäns och kvinnors 
röster fattade beslut i st rid mot de kvinn
liga kammarledamöternas uppfattning och 
mot ett stort antal kvinnoorganisationers 
gensaga. Men man kan ju alltid konstatera, 
att de yttre formerna voro antagligare. 

Jag erinrar mig debatter om kvinnans 
rösträtt, då herrarna glömde bort kvinnan 
för att reta varandra med vad hr Lindman 
sade, då han rekommenderade rösträttsut
redningen, och vad hr Tyrén menade, då 
han för två år sedan menade motsatsen 
mot nu. Men aldrig har kvinnan ändå bli
vit så undanskymd i en kvinnosaksdebatt, 
som spriten blev det under denna i själv a 
verket spritdebatt. Man blev helt över
raskad, då efter långa timmar en av de 
kvinnliga talarna deklarerade sin ställning 
till själva huvudfrågan: förbud eller icke. 

Och 'dock var spriten säkerligen närva
rande i allas hjärtan. Det var väl därför, 
att det så litet talades rent språk som båda 
grupperna — som landshövding Eden ut
tryckte det hela tiden talade förbi var
andra utan att meningarna någonsin möttes 
och brötos. Men så gjorde känslor och 
blickar det i stället så mycket tydligare. 

Man kan inte säga, att debatten ens for
mellt rörde sig om kvinnans principiella 
likställighet med mannen vid en förbuds
omröstning. Ty denna likställighet erkän
des principiellt av alla utan undantag. Det 
var ett eko från rösträttsdebatternas dagar 
då »kvinnan stod på lika men icke samma 
plan som mannen» vadan, hr talman, det 
yrkades avslag på föreliggande motion, resp. 
kungliga proposition om kvinnans rösträtt. 

Nej, debatten rörde sig formellt om det
ta: "om nu kvinnorösterna enligt utskottets 
förslag särskiljas från männens röster vid 
den blivande folkomröstningen för eller m ot 
förbud och sammanräknas för sig, är detta 
ett undervärderande av kvinnorösterna? Ja, 
svarade förbudsvännerna, som visste att för
budsmotståndarna skulle komma att vägra 
att erkänna en på kvinnoröster vilande för
budsmajoritet. Nej, ingalunda, snarare 
tvärtom, svarade förbudsmotståndarna. Ett 
sakintresse — nämligen möjligheten eller 
omöjligheten att hålla uppe förbudet — 
fanns väl hos en del av debattörerna. Men 
något intresse däremot för det man talade 
om, nämligen den principiella betydelsen 
av detta särskiljande, det misstänker jag 
alls icke fanns. Men talarna trodde väl, att 
kvinnorna trodde, att de talade om deras 
rättigheter, när de i själva verket talade 
om spriten. 

Det var därför man reagerade, när fru 
Thüring drog in ordet könsstrid i debat
ten. Kvinnan var i d enna strid tillhygge 
och icke måltavla, och det var icke henne 
man ville å t, icke henne man ville skydda. 

De, som talade om det de talade om, 
voro de fyra kvinnorna som yttrade sig i 
debatten. Ty frågan om särskiljandet av 
rösterna efter kön hade för dem ett valin
tresse, oavsett konsekvenserna för förbu
det. De motsade sig icke särskiljandet bara 
av förbudstaktiska skäl. De sågo i det
samma ett farligt prejudikat för framtida 
folkomröstningar. Och då särskiljarna re
dan på förhand sagt ifrån, att ett förbud 
icke skulle kunna byggas på en kvinnor
nas samlade vilja, som man godtyckligt 
förutsätter finns, så måste deras subjek
tiva uppfattning bli — det kan inte hjäl
pas — att kvinnornas röster inte väga så 
tungt som männens. 

Det beslut om förbudsomröstning i år 
med särskiljande av mäns och kvinnors 
röster, som kamrarna efter mycket kval 
fattade, kommer att föda en ny debatt med 
ännu flera talare, ännu sämre luft och ännu 
större svårighet att begripà vad motstån
daren menar. Det blir den debatt, som 
kommer att äga rum, sedan den rådgivan
de folkomröstningen avslutats, och riksda
gen måste fatta beslut. 

Förutsatt att kvinnorna då visa sig bilda 
majoriteten av förbudsbejakarna, hur kom
mer man icke att strida om de konsekven
ser man har rätt att dra av detta faktum! 
Ställningen till förbudet kommer då som 
nu att för flertalet bli bestämmande för 
uppfattningen av kvinnorösternas betydelse 
för förbudets uppehållande. Men det är 
mycket möjligt att ett nytt moment kom
mer att spela in och komplicera ställnings
tagandet, förrycka kompassens annars så 
lätt avlästa utslag. 

Det kan nämligen hända, att kvinnorna in
för avgörandet blivit v akna på denna punkt. 

Visserligen har det ofta visat sig att de 
räknat rätt, som — i likhet med vad en 
del förespråkare för särskiljandet nu göra 
— förlitat sig på, att kvinnornas stora orör
liga massa icke ens har reda på, när det 
diskuteras om dem och deras intressen. 

Men har man haft tillfälle att komma 
till tal s med kvinnor i s må villkor och små 
samhällen nu sedan rösträtten genomfördes, 
så har man lärt två ting. Det ena, att 
dessa kvinnor ehuru ofta föga orienterade 
i politiken, dock ha en uppfattning av att 
något skedde,, då rösträtten gavs dem, och 
att rösträtten är ett värde. Det andra man 
lär är, att om det är någon fråga de äro 
snabba att reagera inför, så är det nyk
terhetsfrågan. 

Förbudsledarna ha av taktiska skäl och 
inga andra dragit in kvinnopolitik i debat
ten. Men de ha icke framkonstruerat den 
av ett intet, och de ha varit slugare än 
motparten, där den vägrar att erkänna att 
det finnes spår av berättigande och möj
lighet att göra kvinnopolitik av denna fråga. 

Man vet inte hur kvinnorna komma att 
reagera. Men icke kommer riksdagens be
slut den 5 april att gå spårlöst förbi. 

ELIN WÄGNER. 

NÄR FRU HEDVIG SVEDENBORG DEN 20 
april fyller 50 år, står hon säkert mitt uppe i lit
terära planer och företag. Och följer hon den gyl
lene regeln om "ingen dag utan en rad", så blir 
problemet för henne 110g bara det, vilket av hennes 
olika verk som skall ha den dagens rad. 

Det var för en. tio år sedan som Hedvig Sve-
denhorgs namn för första gången syntes i tryck un
der en litterär skildring. Skildringen var från Bo
den, där hennes man då var förlagd, och det var i 
Idun den offentliggjordes. Hedvig Svedcnborg be
rättar själv, att vad som drev henne just till det 
ämnet var att hon märkte hur litet folk visste om 
vad militärlivet är och bör vara. Sedan hon blivit 
starkt uppmuntrad av Iduns redaktion att utarbeta 
skildringen, började hon — s äger hon s jälv — "s kri
va i det blå". En lycklig instinkt vägledde henne i 
så fall på de utflykterna, som aldrig gingo längre 
ut i fantasiens blå än att hon hade god landkänning 
med verklighetens värld. De friska, livliga ögon
blicksbilderna från Europas nordligaste garnison 
väckte strax stor uppmärksamhet. Och i själva Bo
den läste man naturligtvis med brinnande intresse 

! HP:DVIG SVEDENBORG ! 
FEMTIO AR 

Hedvig Svedcnborg. 

denna krönika, vars verklighetsunderlag man kände 
igen, utan att ändå kunna identifiera det. — " Ge
neral Tingsten", berättar författarinnan bl. a . på tal 
om detta, "kom en dag, under det berättelsen på
gick, och sade till mig: Låt det bara inte bli någon 

äktenskapsskandal, ty det tillåter inte jag." 
Efter denna första skildring har följt en rad un

derhållande berättelser. I "Klicken och Ligan" levde 
80- och 90-talens Stockholm upp igen. Fru Sveden-
borg är till börden stockholmska, född Tamm, och 
i bokens Tessi har hon infört ett sitt andra jag, so m 
man nog för resten, med variationer, tycker sig igen

känna även i a ndra av hennes berättelser. Även ro
manen "Aviga och Räta" stod att läsa i Idun, innan 
den kom ut i bokform under namnet "Pärlbandet". 

Fru Svedcnborg har också med kärlek ägnat sig 
åt värvet att vara en ungdomens författarinna. Och 
slutligen har hon skrivit komedi och fått en pjäs 

antagen av Ranft. 
Under några år bodde familjen Svedcnborg i 

Kristianstad. Den nuvarande boningsorten är Var-
berg, där överstelöjtnant och fru Svedcnborg ha en 
tgen mycket vacker villa. T. 

: Iduns byrå och expedition, : 
; MSstersamuelsgatan 45, Stockholm. • 

Expeditionen : kl. 9—S. 
Riks 1646. Allm. 61 47. 

I Redaktionen: kl. 10—4. 
• Riks 16 46. Allm. 98 03. 
I Red. Högnian: kl. 11—1. 
• Riks 86 60. Allm. 402. 

Annonskont.: kl. 9—5. 
Riks 1646. Allm. 61 47. 

Iduns prenumerationspris 1922: 
Idun B, praktuppl. med julnummer: 
Helt Sr Kr. 19:50 
Halvt år „ 10: — 
Kvartal 5:25 
Månad 2 : — 

Idun A, vanl. uppl. med julnummer: 
Helt år Kr. 15: — 
Halvt år „ 8: — 
Kvartal » 4: 25 
Månad „ 1 : 58 

Iduns annonspris: 
Pr millimeter enkel spalt: 

35 öre efter text. 40 
öre å textsida. Bestämd 
pl. 20 % förh. Led. pl. 
o. Platssökande 25 öre. 

Utländska annonser: Z 
45 öre efter text., 50 öre " 
å textsida, 20 % förh. I 
för särsk. begärd plats. • 
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KALLE SWING. AV CARL-AUGUST BOLANDER 
MITT I KÖPMÄNNENS STAD LIG-

ger templet, helgat åt Apollo, med vis
domen slumrande på hyllorna och ungdo
men lekande i knutarna. I den stora tem
pelsalen sitta prästerna vid sina bord, pen
sionerade lektorer, som skriva av gamla 
brev, och gymnasister, som skriva av kon
versationslexikonet, snusiga gubbar som stu
dera Sibyllan, och parfymerade skönandar, 
som bläddra i konstböckerna. En smula 
för sig, längst ner i salen, sitta de invig
da, männen med de fransiga byxorna och 
de solkiga kragarna, diktarna, som skriva 
av noveller och poem ur de gamla tid
ningsårgångarna. 

Våren blir sommar, ängarna dofta av 
klöver, och mörten hoppar i sjö arna, men 
de invigda försvinna inte som de andra 
ur salen. De bli "bara hemmavanare, röra 
sig inte längre så ljudlöst på sina trasiga 
skor och viska inte så försiktigt mellan 
borden. Rågen går i ax, och liarna blän
ka på åkrarna, de invigda doppa alltjämt 
sina pennor i d et bläck, som staten består 
dem. 

Vid bordet under klockan sitter en lång 
och mager yngling med Strindbergs Pro-
meteus-oro i håret och Kierkegaards para
doxala byxor på benen. Det är skalden. 
Mikael B jörklid, han lutar sig över ett foto
grafi av madame Pompadours korsett och 
sluter ögonen. Man kommer att tänka på 
Byron, som en gång i Ambrosianska bib
lioteket i Milano drömde över Lucrezia 
Borgias ljusa lock. 

Han skriver erotiska vers om damunder
kläder åt direktör Riddarsporre, för det 
har han rum och mat på hotell Göta lejon. 
När den lyriska ådran sinar, går han bort 
till hyllan och tar en bok, slår efter en 
anekdot ur världshistorien, som han kan 
förvandla till versdrama. Han har redan 
lagt upp dramer om Romas alla cäsarer 
och Napoleons alla marskalkar. 

Ett bord bakom honom sitter en annan 
cikada, en liten svartmuskig yngling, som 
skriver av noveller ur gamla tidskrifter. 
Det är diktaren Ahlbom, i sina stora ögon
blick skriver han dekadant lyrik och frås-
sar i heliotropdofter. Han och Mikael bru
ka luncha tillsammans på en cigarrett på 
en soffa ute i parken, Mikael brukar då 
tala om den stora boken, som han skall 
skriva, boken med alla livets dramer och 
problem koncentrerade, boken, som skall 
göra hela den övriga litteraturen överflö
dig. Går någon fet och trygg borgare för
bi, b rukar Ahlbom peka efter honom. »Den 
där du, tror du inte han var en roteman? 
De där, som bokföra oss, ana de då inte, 
hur många människor det kan finnas i e n 
människa som vi?» 

En dag sitter Ahlbom inte vid sitt bord, 
inte nästa Üag heller. Har han gett sig 
ut på landet? Mikael kan inte arbeta med 
det tomma bordet bakom sig utan skruvar 
sig oroligt på stolen. 

En ekorre har kommit in i salen ge
nom en ventil och hoppar vigt över hyllor 
och bord. Fyra bibliotekarier och lika mån
ga vaktmästare jaga det lilla djuret, upp
sluppna som skolpojkar, en har en pappers
korg i h anden och skall fånga det. Men 
ekorren skuttar förbi dem. Till slut tröttnar 
han på leken och hoppar ut genom ett fön
ster, salen är tyst och ödslig igen. Och 

färgen försvinner åter från bibliotekarier
nas ansikten. 

Mikael stirrar efter ventilen, som ekor
ren försvann genom, och plockar nervöst 
med sina papper. Han håller på och skri
ver en Sång till en eldande i d ag. Men en 
fluga surrar kring hans näsa, inspirationen 
vill inte infinna sig, med en suck reser 
han sig. 

Ute i p arken kommer just Ahlbom, vill 
han inte glida förbi skaldebrodern? Han 
är knappt att känna igen, har fått en ny 
rutig sommarkostym, nya skor och dama
sker. En sjömanspipa hänger i mungipan. 

»Hallå. Har du sålt en diktsamling?» 
Ahlbom ser med en grimas på den lugg

slitna lyriska skuggan på parksoffan och 
stannar en smula på avstånd. »Lyrik. Tack 
så mycket.» Det är ett oändligt förakt i 
rösten. 

Han är redaktör. Redaktör för en sport
tidning. Veckotidningen 'Box', den ädla 
boxningssportens organ. 

»Skulle du inte kunna använda någon 
lyrik, Ahlbom ?» 

»Lyrik. Tror du folk läser lyrik?» Han 
rycker på axlarna och vill gå vidare. Men 
så hejdar han sig och ser medlidsamt på 
den magre poeten. »Men förresten, du skul
le kunna få göra något åt »Box.» Bra be
talt, festårru. Du vet Kalle Swing, vad? 
Vet du inte? Han som tog första priset 
på den sista tävlingen. Gör en intervju 
med honom. Men det måste vara i d ag, 
blaskan går i press i natt. Pengar att för
tjäna, festårru. Kalla, blanka pengar.» 

»Kalle Swing.» Mikael Björklid stirrar 
i ett syrénträd. 

»Gå upp på redaktionen, så får du adres
sen. Jag har gett dig en chans, släpp den 
inte.» Den elegante sportredaktören tar 
fram ett par nya handskar och försvinner. 

Solstrålarna leka i trädkronorna och bar
nen i sa ndhögarna, en hund luktar på en 
av rosorna i rabatten. Boxning, sport — 
Mikael skakar föraktfullt på huvudet. Men 
pengar att förtjäna, tanken är som en tjuv 
på ljuset. 

En stor antologipoet kommer genom par
ken, letande i gr uset efter ett rim i en 
juldikt, som skall levereras i veckan. 

Boxning, sport, Olympia, Hellas — rym
den har plötsligt få tt näktergalstunga. Höra 
lyran och bågen inte ihop? Saknar idrotts
rörelsen inte sin diktare? Vilka hymner att 
göra ! 

Mikael Björklid flyger redan med Mer-
kurii hälvingar genom gatans sommar. 1 
Gamla stan leka skuggorna svala som i 
furuskog, barrdoften flyter ur de gamla 
möbelbutikerna. Inne i den smutsigaste 
gränden hittar han till slut redaktionen. 
Den blekfeta redaktionssekreterarn är press
läggningsnervös och har fyra ölbuteljer på 
bordet. Han slår ifrån sig med handen, 
då Mikael kommer. 

»Här ge vi ingenting.» 
»Kalle Swing», säger Mikael. 
Den blekfete tittar upp med andakt i 

anletsdragen. 
»Det var en intervju, jag skulle göra. 

Redaktör Ahlbom har — — jag undrar, 
var man skall träffa Kalle Swing.» 

»Kalle Swing», upprepar den blekfete, 
smackande som efter en nubbe. »Charma
dos, första sidan är svag. Hans adress, 

vänta, låt se. Ja, det blir bäst ta reda på 
ordföranden i klubben. Klubben 'Pyrola' 
förstås. Låt se, det är Herbert Karlsson. 
Platslagare. Bor ute på Liljeholmen jaha. 
Charmados. Men expedieras fortast möj
ligt, förstår ni.» 

Den blekfete drar i fö rtjusningen upp en 
femte butelj, medan Mikael försvinner ut 
till sommarsol och berglärkor. Tyvärr har 
skalden inte ett öre till e n spårvagn. Men 
i inspirationens rus känner han inte, hur 
lång vägen är. Hellas' gudar och heroer 
skimra i marmorsköna vers för hans ögon. 

Solglindret darrar över biolådor och hö
karskyltar, sommarvinden gungar i spår
vägstrådarna, papperslappar och bananskal 
prunka som färgglada blommor vid vägkan
ten. Men Mikael drömmer om Olympen 
och ser inte Hornsgatan. En källa porlar, 
det är vattnet, som rinner över rutan till 
en charkuteributik, kanske är det därför, 
som Mikael börjar fantisera om den kasta-
liska källan. Han har just koncentrerat sig 
på en stor inledningsdikt, en 'Provokation 
till Apollo', när han hittar kåken ute på 
Liljeholmen. 

En bakgård drömmer som en lund i 
sommarsolen, två hankattor hoppa som 
hjortar, och dryaderna viska i so ptunnor
na. Skogsfrun själv öppnar dörren, en kä
ring med narcissögon, det står en sky av 
kaffeos om henne. 

»Karlsson. Han är på jobbet förstås. Ute 
i Hagalund.» 

Hon kastar en misstänksam blick på den 
magre poeten, innan hon går i gryt. 

Hagalund, Hellas, heja bara! Långa vä
gar, ändlösa vägar. Men lättare än jordens-
tungfotade söner ilar den inspirerade dik
taren över de solgassheta stenarna. Han 
känner inte värmen, inte svettpärlorna, hau 
drömmer om stora dramatiska cyklar, att 
uppföras i sa mband med Olympiska spe
len. Varje idrottsgren sitt drama, diskus-
kastningen ett drama om Apollo. Spjut
kastningen — Diana, löpningen — Hermes. 
Nej, en cykel om Herkules tolv stordåd. 

Innan han vet det, är han ute i Haga
lund, stannar vid ett husbygge och tittar 
uppåt ställningen. En kis låter mursleven 
vila, puffar på kamraten och pekar på den 
magre poeten. »Den du. Den har visst 
ätit upp nådåren för. räven.» 

»Kalle Swing», säger skalden därnere. 
Det går ett ryck genom kisarna på ställ

ningen, hånet i d eras ögon blir vördnad. 
»Jag skulle, träffa Herbert Karlsson. Ord

föranden i 'Pyrola'. Han skall arbeta nå
gonstans härute.» 

»Herbert Karlsson», den ena kisen är 
andfådd av rörelse och iver. »Nej, han 
jobbar på Djurgården, någonstans på Lån
ga gatan», den andra kisen är stolt och 
lycklig "över att kunna lämna upplysning. 
En våg av sympati strömmar ner från ställ
ningen mot diktaren. 

Middagssolen står varm och steker över 
plåttaken, murarna slänga slevarna och kry
pa in i s kuggan. Men Mikael löper i gas
set utan rast eller ro. Han har fått en ny 
dramatisk idé, en maratonlöpare är hjäl
ten i d ramat, i sista akten skall han stupa 
framme vid målet. 

Vad är det, det börjar plötsligt svartna 
för ögonen på Mikael. Skjortan lackar vid 
kroppen, fotsulorna bränna, han har ett 

I H. E. EKSTRÖMS JÄSTMJÖL | 
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H U R  S T O C K H O L M  F Å R  S I N A  P Å S K Ä G G  
LONDON FAR SINA ÄGG FRÄN TRE 

världsdelar. Precis det får inte Stockholm, men det 
hämtar i alla fall sina ägg från åtskilliga olika orter 
mellan Sala och Visby. Den finna, som bedriver 
i varje fall den största minuthandeln med ägg i 
Stockholm, Mjölkcentralens Äggavdelning ("Ägg-
centralen"). har åtta olika "äggkretsar" med centra
ler för ägguppsamling allt uppifrån norra Västman
land och ner mot östgötaslätten, för vars ytterligare 
"äggorganisering" firman nu tunnar börja arbeta pa 
allvar. Större delen av sina ägg hämtar emellertid 
Centralen från Gottland. En och annan kommer 
kanske ihåg, hur för en femton, tjugo år sedan 
mången slog med händerna, när butiken ville e rbjuda 
henne Gottlandsägg : "nej tack för de gottländska !" 

skavsår i h älen. Lyckligtvis finns det en 
plats på en soffa i parken. En liten plats, 
som en äldre dam lagt sitt parasoll på, 
vore skalden inte så mager, finge han inte 
rum där. 

En fet herre blänger ilsket på honom, 
den fete har stått här en halvtimme och 
lurat på en plats, under armen har han en 
ämbetsmannaportfölj med pikanta kort och 
ett lagförslag i. Men ingen gör min av att 
resa sig, soffplatserna äro dyrbara, nian nju
ter kafémusiken och sommaren här. Hundar 
och ungar ränna 'kring en stor staty av en 
liten man, en tax leder en konsulinna i 
band, militärkapellet spelar en foxtrot. 
Blommorna och damerna dofta, tidningar
na prassla, bilerna tuta, spårvagnarna, kläm
ta, det är sommarens eftermiddagsfrid. 

En elegant herre med ett par guldbåga-
de vänder på en tidning, det är ett nummer 
av 'Box', och samvetet slår Mikael. Han 
har ingen tid att försitta, han måste vi
dare. Han är inte längre den olympiske 
diktaren, han är en maratonlöpare, som 
samlar de sista krafterna för att komma till 
målet. Med ömma och blödande fötter slä
par han sig omsider in på Långa gatan. 
Men han ser ingen plåtslagäre, intet tak 
håller på att lagas här. 

En pojke med fjädrar i h året och trä
svärd vid sid an står vid e n grind och kastat-
ett rovgirigt öga på det magra blekansik
tet, sätter fingrarna i m un och visslar fram 
två indianbröder. Vildarna smyga i hälar
na på den magra poeten och slicka sig 
blodtörstigt om munnen. Då vänder blek
ansiktet på sig. »Kalle Swing», säger han. 

Indianerna tappa masken och stirra i 
religiös vördnad på Mikael. 

»Vet ni. om det arbetar någon plåtsla-
gare här? Jag skulle träffa en som heter 
Karlsson. Ordföranden i 'Pyrola'. För
eningen, där Kalle Swing är medlem.» 

»Kalle Swing», den största indianen dar
rar på rösten. »Han, som tog första priset. 
Nej, här är ingen plåtslagare.» 

Nu är det kanske tvärtom så, att mången rent av-
begär att få gottlänningar. Detta omslag är till sto r 
del Äggcentralens förtjänst. Numera är Gottland så 
väl "äggorganiserat", att det näst efter Skåne torde 
vara den mest äggproduccrande landsdelen i Sv erige. 

I fjor infördes genom Mjölkcentralen 440.000 tjog 
ägg till Stockholm. Bara på påskveckan kom det 
14.000 tjo g, och i år blir det nog 16.000. Hur till
går det då, när stockholmarne få färska ägg från 
Möklint eller Kimstad? - Äggcenlralen mottager 
ägg endast från egna äggföreningar. Varje äggpro
ducent, som är medlem, har sin stämpel, t. ex. 6—12, 
vilket betyder äggkrets nr 6 och leverantör nr 12. 
På så vis kan centralen när som helst kontrollera 
varje enskild leverantörs ägg. — När äggen ha kom
mit fram till lokalen, Dalagatan 7, uppackas de på 
ramar med ett hål för varje ägg. Dessa ramar få 
sedan för undersökning gå genom ljusskåpet. Här 
i ljusskåpet, under ljuset av s tarka elektriska lampor 
med reflexspegel, lysa äggen som ljust orangeröda 
jättedroppar, klara om de äro utan fel. Jätledroppar, 
sade vi — vill man vara poetisk och ockult, skulle 
man kunna säga, att här lysa äggens au ror i orange 
under det elektriska ljusets skarpa öga, liksom de 
mänskliga aurorcrna i s kiftande färger allt efter ve-
derbörandes karaktär lära skimra för den seende 
leosofens öga. Och har äggets karaktär den minsta 
fläck (evad den kommer av blodfläckar på gulan, 
början till embryobildning eller annat), strax fram

träder det grymt och grumlar auran. — Sedan alla 
felaktiga ägg frånsorterats, stämplas de godkända 
äggen med den välkända "M.-C."-kontrollstämpeln, 
som är Mjölkcentralens garantimärke. Dessa ägg 

försäljas i alla Mjölkcentralens mejeribodar. 
För någon tid sedan gjorde konung Gustaf ett 

besök på Mjölkcentralen. Det som mest intresserade 
honom i hela de storartade anläggningarna var disk
maskinen för mjölkflaskor och det nyss beskrivna 
ljusskåpet. Inne i ljusskåpet dröjde han länge. En 
månads tid efter besöket kom det en påringning till 
Äggcentralen : "Tar ni mot privatpersoner som kun
der?" "I allmänhet inte, men vem är det?" 
— "Det är från kungl. slottet." — Nå, det säger 

sig själv, att man tog den kunden. T. 

»Men jag vet», skriker den minsta india
nen. »Han är på ett tryckeri på Birka-
gatan, Kalle Swing. Jag vet det, för min 
bror är också där». Pilten är röd om kin
derna av stolthet. 

Skälvande av iver och beundran följa 
indianerna länge efter Mikael, de ha svårt 
att slita sig ifrån honom. Ännu sedan han 
försvunnit, stå de kvar och gapa efter ho
nom, tala länge och med tindrande ögon om 
den store mästerboxaren. Den linkande poe
ten har inte samma glans i ö gonen, han 
har skavsår på båda fötterna. Han kan 
inte gå på hälen på ena foten och inte på 
tårna på den andra, han ser sannerligen 
inte ut som någon man ifrån Maraton. 

När han får rätt på tryckeriet, står en 
pojke just och skall låsa dörren. Han kom
mer av sig, när han ser Mikael, drar upp 
mungiporna och visslar. Men han blir som 
förändrad, när Mikael börjar fråga om Kalle 
Swing. 

»Kalle Swing. Boxaren. Nej, han ar
betar inte här. Nej då.» 

»Kalle Swing», en röst talar långt ner 
från källaren. »Han är utkastare på kafé 
Fram i Sundbyberg.» 

Sundbyberg, hur lång är inte vägen till 
Hellas! Inga diktardrömmar förkorta den, 
man diktar inte med sådana skavsår. Tun
gan är torr i gommen, magen skriker, föt
terna blöda, vägen är tagg och spik. Men 
han skall fram, om det också kostar livet, 
han släpar sig med hopbitna tänder, stan
nar varannan minut och drar i s trumpor
na. Sommarvinden har somnat i h anddu
karna, som hänga på tork över staketspjä
lorna. Gudskelov, äntligen läser han 'kafé 
Fram' på en skylt. En bredbent ordnings
man står framför dörren, det är lian. 

Det är inte han, det är en grobian, som 
inte vet, var Kalle Swing finns, och som 
grinar åt den apollinske ynglingen. En 
suck pressar sig ur Mikaels förtvivlade 
bröst, »Kalle Swing» stiger som en drunk-
nandes nödrop mot himmelen. Solen sjun

ker just bakom horisonten, det är hans 
hopp, som går ned. En liten torr rönn står 
ensam mot en husvägg, han stannar fram
för den. Vore han det trädet bara! 

Men han är dömd till att vandra. Föt
terna äro ett sår, vägen är sylar och glas
skärvor. Kisar och kej dansa älvolekar om
kring honom, spårvagnarna spela ^som syr
sor. Då och då pekar någon på honom 
och skrattar. Finge han gå på sina knän 
bara! 

Det är natt, då han hinner in i stad en 
igen, gatorna ligga som sund och glittra 
i månskenet, bilerna puttra som glada mo
torbåtar. Äntligen står han framför por
ten till Göta lejon! Låst! En gubbe sopar 
bort månstrimman nere på torget. 

En signal på nattklockan. Ännu en sig
nal, en tredje signal. Äntligen kommer 
vaktmästaren i s kjortärmarna. När han s er, 
vem det är, börjar han svära. »Kan han 
inte passa tiden han?» Han har inte den 
minsta respekt för skalden på rum num
mer sjutton. 

Kanske är det tröttheten, kanske är det 
förtvivlan. Men den stumme poeten får 
för en gångs skull mål i munnen mot vakt
mästarn. »Det är ju e r skyldighet att» 

»Skyldighet. Skall ni komma och lära 
mig mina skyldigheter, vasa? Ni slusk! 
Ni tallriksslickare. Egentligen skulle jag 
lära er, vad Kalle Swings näve» 

»Kalle Swing», skalden har skrikit till. 
»Kalle Swing ja. Första pris på Cirkus 

i söndags. Kom an, har ni lust att pröva 
på?» 

»Kalle Swing», Mikael har satt sig mitt 
i trappan och stammar på ordet. 

Kalle Swings boxararm sjunker, vilken 
skräck hans namn inger den där poetstac
karn, den fruktade boxaren 1er belåtet. Den 
dödshetsade Apollosonen sträcker handen 
ut i lu ften; det är, som ville han fånga 
det ögonblick, som redan flugit förbi ho
nom. 
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E N  K U R S  I  B A R N A V Å R D  
FÖR IDUN AV DR ARTHUR FÜRSTENBERG 

(Forts.) 

BRUKAR BARNET VID VARJE 
skrik få trösta sig vid modersbröstet och 
med en gång undanhålles detta, är det tyd
ligt, att det anser sig illa behandlat och 
skriker. Men egentligen är det med orätt 
dylikt skrik angives bero på okynne, då 
det i stä llet är moderns oförstånd, som är 
roten och upphovet till barnets skrik. 

Naturligtvis har jag icke i dessa få rader 
kunnat uttömmande beröra alla de orsaker, 
som kunna ge anledning till spädbarnens 
skrik, men det anförda torde vara nog för 
att låta mina läsare få klart för sig, att 
hunger icke är den enda orsaken. 

Som jag förut i korthet yttrade, gäller 
det att utforska skrikets orsak, innan man 
söker stilla detsamma och därvid torde det 
vara bäst taga till regel att taga upp bar
net på klädbordet, lossa på dess kläder 
och genom noggrann observation söka kom
ma till insikt om, varför barnet skriker. 
1 d e flesta fall lyckas detta för den, som 
lärt sig den viktiga konsten att noga iakt
taga barnet och alla dess olika livsyttrin
gar. Hur en mor eller sköterska behandlar 
ett skrikande barn, visar också bäst, om 
hon verkligen lärt sig rationell barnavård 
eller ick e. Den okunniga vållar ofta barnet 
mera sorg och lidande,' under det att den 
kunniga med lätthet kommer orsaken till 
skriket på spåren och avlägsnar densamma. 

Äldre barns skrik fordrar också sitt kapi
tel, synnerligast som man esomoftast får 
vara vittne till, a tt desamma behandlas all
deles or iktigt, men den frågan hänger sam
man med barnens uppfostran i all mänhet, 
vilken jag längre fram tänker med några 
ord beröra. 

Baden böra ej vara varmare än 350. 

Jag skall nu redogöra för, hur barnets 
dagliga .renhållning skall ordnas. Det är 
ju en gammal tradition, att späda barn 
dagligen skola hava ett varmt bad och den
na tradition har ju sin naturliga förklaring 
i det späda barnets oförmåga att giva till
känna, när det liar behov av att tömma 
tarm eller blåsa och därav föranledda ned
smutsning av huden. När barnet kommit 
så långt i utveckling, att det ej längre vä
ter eller smutsar ned sig, borde det såle
des kunna upphöra med det dagliga ba
det, vilket för familjer med små resurser 
är av stor betydelse. För dem åter, som 
icke behöva taga hänsyn till tid eller kost
nad, är det ju emellertid lämpligt att fort
sätta att giva barnet ett dagligt bad, men 
allteftersom barnet blir äldre, förändras ba
dets karaktär från att vara ett renligliets-
bad till at t vara ett härdningsbad och vatt
nets temperatur blir en annan. Men därom 
senare i an nat sammanhang! 

Om jag undantager det första bad, bar
net får på födelsedagen och som kan givas 
något varmare än de senare baden, borde 
badets temperatur aldrig överstiga 350 och 
sänkas alltefter barnets ålder och efter års
tiden till 320. Under denna temperatur bör 
badet icke vara, ty barnet känner därvid 
kyla och gör livliga protester mot det förr 
så omtyckta badet. 

Spädbarnets bad kan givas antingen på 
morgonen eller på aftonen, som det för fa

miljen bäst lämpar sig. I allmänhet torde 
det ges på aftonen före sista målet och in
nan det göres natt för barnet. Om man 
vid badet skall använda sig av svamp, tvätt
lapp eller bomull kan betraktas såsom en 
smaksak, jag kan åtminstone ej fördöma 
svampen, om den skötes på rätta sättet — 
efter användningen rensköljning och nog
grann urkramning — ty med den reder 
man sig ovillkorligen bäst. Att tvätta med 
bomull, som efter badet bortkastas, är na
turligtvis det mest hygieniska, men det är 
mycket svårt att handskas med våt bomull. 

Hur tvättningen skall tillgå. 

Man använder sig vid badet av överfet 
tvål eller såpa och rengör barnets kropp 
noga, särskilt alla veck och utförsgångar. 
Huvudet bör ej heller förglömmas; som 
bekant avsöndras från huvudsvålen esom
oftast avsevärt med mjäll, vilket icke får 
därstädes kvarbliva, ty då bildas den mjäll-
skorpa, man får se hos en del barn och vil
ken kan vara svår nog att bortskaffa. Har 
den emellertid redan bildats, söker man av
lägsna densamma medelst omslag nattetid 
med blyvatten eller Burows lösning samt 
såptvättning morgonen därpå. Ofta får man 
fortsätta med samma behandling flera nätter 
framåt för att få skorpan helt avlägsnad. 
Som ovan sades, får man vid badet icke 
glömma kroppens utförsgångar såsom nä
san, öronen, könsdelarne och tarmöppnin
gen. Vad munnens rengöring beträffar, så 
brukades förr i världen alltid a tt efter varje 
mål med ett finger, omlindat med våt bom
ull, rengöra munnens slemhinna, men nu 
veta vi väl, att vi därmed kunna göra stor 
skada och även att dylik behandling är all
deles onödig. Vid rengöringen blir slem
hinnan ofta skadad och därvid skapas in
gångsportar för olika infektioner. Nu 
överlåter man munnens rengöring åt natu
ren själv, som därvid uppfyller allan rätt
färdighet. En annan sak är rengöringen 
av de så småningom framträdande tänderna, 
men den kommer att behandlas i annat 
sammanhang. 

Var gång barnet vätt ned sig och klä
derna ombytas, kan man icke tvätta bar
nets hud, det står huden icke ut med, 
t'y vi veta ju, att barnet många gånger 
i dygnet måste skötas och få torra kläder. 
Men när barnet smutsat ned sig och kläder
na, är man tvungen att noga tvätta den 
del av kroppen, som kommit i beröring med 
barnets avföring. Skulle därvid någon liten 
del av huden ej bliva rengjord, blir den 
det ju i alla fall vid den dagliga rengö
ringen i badkaret. 

Ett litet knep för att lära spädbarn renlighe t. 

Man kan icke förtänka barnets vårda
rinna, om hon emellertid längtar efter den 
dag, då barnet lärt renlighet och icke längre 
väter och smutsar ned sig. Men den da
gen är hos en hel del barn mycket avlägsen. 
Hos andra åter kommer den redan vid 
1/2-års å ldern och skänker icke endast vår
darinnan utan synbarligen även barnet stor 
tillfredsställelse. När barnet nalkas 1/2-års-
ålder, börjar man »hålla fram» det strax 
före varje måltid och begagnar man sig 
därvid av det lilla knepet alt samtidigt 

låta en vattenledning sakta rinna, kastar 
barnet snart sitt vatten varje gång och 
underlåter göra detta mellan målen. Som 
sagt, är det icke alla barn, som i detta hän
seende äro lika läraktiga, men när det gäl
ler fullt normala barn, beror mycket på vår
darinnans energi och påpasslighet att så 
fort barnet vaknar »hålla fram» detsamma. 
Barnets belåtenhet med det uppnådda re
sultatet är omissk'änlig. 

Sedan vi nu talat om barnets dagliga 
rengöring, få vi icke glömma att påpeka, 
att barnets kläder också måste bli före
mål för vårt stora renlighetsintresse. Att 
bada och tvätta barnet och sedan kläda 
det med smutsiga kläder, är ju ej mycket 
nytta med. Men det är icke nog med att 
tvätta spädbarnets kläder, de måste ock
så kokas, ty endast därigenom bliva kläder
na verkligt rena och befriade från den am-
moniaklukt, som är så pinsam för var och 
en, som inträder -i et t rum, där ett spätt 
barn vårdas och vars kläder ej på så sätt 
rengjorts. Här luktar »barn», brukar det 
låta, men den som förstår orsaken, förstår 
också, att felet ej är barnets utan vårda
rinnans. 

Gulsot — en vanlig åkomma hos nyfödda-

Då jag nu håller på med att tala om 
spädbarnens vård, vill jag också nämna 
några ord om en del sjukliga symptom, 
som bruka uppträda hos de allra minsta, 
d. v. s. under barnens första veckor. 

Hos 80—go 0/0 a v alla nyfödda och så 
gott som hos 100 '0/0 av alla för tidigt 
födda barn märker man på barnets 2 : dra— 
6 : te dag en gulfärgning av huden i h ögre 
eller m indre grad, med andra ord en gulsot. 
Man kan således nästan beteckna symto
met såsom fullt fysiologiskt, men detsam
ma kan hos oerfarna mödrar framkalla 
ängslan och oro. Emellertid bibehålla bar
nen ett gott allmäntillstånd och intet tyder 
på, att de hava det minsta ont av åkom
man, den försvinner också i a llmänhet inom 
2 à 3 veckor. 

I samband med vården av det .nyfödda 
barnet omtalade jag den fara, som bar
nets ögon kunna utsättas för, om de kom
ma i beröring med av dröppelsmitla in
fekterat badvatten och redogjorde också för 
de försiktighetsmått, man därvid har att 
iakttaga. Trots dessa kan det dock någon 
gång hända, att olyckan är framme och 
ögonen bliva smittade. Efter några dagar 
uppstår då en stark flytning ur ögonen, 
ögonlocken bliva mycket svullna och hår
da och kunna endast öppnas med stor kraft
ansträngning. Kommer icke sakkunnig be
handling till stånd redan i tidigt stadium av-
sjukdomen, riskerar ögonens hornhinnor och 
därmed synen, men i motsatt fall går sjuk
domen efter längre och kortare tid till hälsa. 

Nu bör man icke förväxla denna sjuk
dom med den mera beskedliga varflytning 
ur ögonen, som endast är en följd av den 
retning, den profylaktiskt indrupna lapis-
lösningen kan åstadkomma. Men varje star
kare flytning ur ögonen hos ett nyfött barn 
bör omedelbart giva anledning till läka
rens tillkallande, och blindhet som följd av 
infektion vid barnets födelse borde aldrig 
vidare behöva förekomma. (Forts.) 

; vid Dålig Matlust, Blodbrist och därav följande trötthet och nervositet använd 
• järnmedicinen Idozan. Idozan är framställd efter läkarevetenskapens nyaste fordringar och med 
• 5-dubbel f&wnHatt, jämfört med andra dyl. prep. Ger genom sin höga järnhalt och utmärkta 
• sammansättning överraskande resultat, samt btiw billigast att använda» Utmärkt välsma-
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L Å N G F R E D A G .  A V  H E N R I K  E K S T R A N D  
VI ÄRO ETT SLUTET SÄLLSKAP, 

en hemlig orden, där ingen stör den andra 
eller någonsin gör ett försök till nä rmande. 
Sådant skulle aldrig falla någon av oss in, 
vi de ringa tempeltjänarna i d ödens förgår
dar, i trädgården, fylld med vissnade män
niskoblommor. Många kallas till medlem
mar av vår krets, och Herren Gud beslutar 
själv om kallelsebrevens utsändande. Det 
är icke med glädje den kallelsen hörsam
mas. Det är icke heller alla, som hörsamma 
den. Världen är full av sådana, som kallats 
en och två, ja ännu flera gånger, och lik
väl gå oss förbi såsom det aldrig varit 
frågan om, att de skulle ha blivit en av 
oss. 

Det börjar med en stöt, som ofta träf
far rakt i h järtat; ett smärtsamt avslitan
de av ett band, som varit ämnat för livet. 
Redlöst utkastad i ett våldsamt upprört vat
tens mörka och kylande strömdrag käm
par den kallade utan att se något medel 
till räddning undan faran, utan att förstå, 
huru eller varför han kommit i e n dylik 
fasa väckande belägenhet. Lyckans land liar 
försvunnit i e tt ouppnåeligt fjärran och där 
finns icke ett skär, den minsta fasta punkt 
på vilken han kan grunda ett hopp om 
räddning. 

Så kommer han hit, den kallade, tätt 
efter ett vissnat rö i sin låda och själv 
oftast följd av rader av människor, som i 
klädedräkt och åthävor giva sig sken av 
att tillhöra oss. Vi misstaga oss icke på 
dem. Bevars väl, vi tvivla, lika litet som 
någon annan, på ärligheten av deras 
känslor, på den äkta halten av deras tårar. 
Varför skulle vi det? Men icke bliva de 
bland oss, därför att de icke äro bedra
gare. Ånej, det fordras nog mer än så 
för att bliva en av oss, fast icke göra vi 
några svårigheter eller hava något att säga 
till om beträffande dem. Vi bliva aldrig 
tillfrågade, hava ingen rösträtt, och skulle, 
även om vi kunde tillerkännas sådan, al
drig begagna oss av densamma. 

Sedan de sjungit och blottat sina huvu
den trycka de den kallades händer och gå 
bort var för sig, men sångarna gå i flo ck; 
och de vanliga arbetarna i trädgården taga 
vid. En ny kulle lägges upp bredvid de 
övriga. Någon söndag därefter kommer den 
kallade åter ut till trädgården, nu vanligen 
ensam, något ovan vid den mörka novis
dräkt, han ännu icke hunnit lägga av. Det 
är den kritiska tiden, som nu begynner. 
Den slutar i regel med stenmonumentet och 
sedan blir det allra högst två kransar om 
året, en vid jul, a v granris,, som håller sig 
så länge, och en vid någon särskild bemär
kelsedag eller kanske oftast när det faller 
sig. Dessemellan är det i bä sta fall så, 
att någon annan hyres att ansa kullen, och 
därmed har den kallade löst sig från all 
gemenskap med trädgården, med tanken 
på inträde bland oss, och — illa nog — 
med tanken på den, som gått bort. Myc
ket långt dessförinnan har novisdräkten bli
vit avlagd. Stormarna hava lagt sig, vilket 
är lyckligt för honom, saknaden har slock
nat, vilket även är en plåga mindre i d e 
flestas ögon, och han är åter i full syssel
sättning med att kivas och älska och dri
va köpenskap och föda barn — allt saker, 
som i o ch för sig måhända icke kunna 
klandras. Det som är värt klander är, att 
han glömt tanken på döden. 

Icke kunna vi m er än någon annan säga, 
vad den är. Vem är den ringe väktaren 
vid en mäktig och sträng herres åker, att 
han skulle drista sig att döma om sin herres 
sätt att gå till väga med människors barn? 
Och vi hava mindre lust än någon annan 
med löst prat i saker, som varken vi eller 
någon annan människa begriper, koket
tera med inbillningar och fantasier i så 
djupt allvarliga ting, utan stöd i e n ärlig 
mening, utan att det innebär genom egen 
kamp utvunnet resultat. Vi g öra ingen pro
paganda, vi hysa icke ens någon önskan 
om flera proselyter. Se vi någon komma 
till en nyöppnad grav, så kalla vi honom 
icke heller så. För oss är han en lidande 
människa, en medbroder i so rgen, och vi 
veta mer än andra hur mycket han har att 
genomgå, han som vi. Men vi veta ock
så, vad han icke vet och åtminstone då 
kanske icke ens skulle vilja veta om, hur 
mäktig inverkan tiden har. Tiden är en 
väldig kraft, fast den icke alltjd rår på 
sorgen. Då emellertid aldrig heller sorgen 
övervunnit tiden, så måste vi ju finna, att 
dessa väldiga leva obesegrade vid varandras 
sida, märkeligt fredliga och hänsynsfulla 
gent emot varandra. Kanske hava de icke 
så orätt, som pläga säga, att ett visst 
samarbete förefinnes mellan dessa båda. 
Ju mer sorgen tager hand om en människa, 
desto mindre har tiden av nöden att befatta 
sig med henne och ju mindre sorgen för
mått, desto kraftigare har tiden vetat att ut
föra sitt nivellerande verk. 

Se vi den kallade komma åter till träd
gården och alltjämt åter, så säga vi inom 
oss, att här blir nog en av de våra. Kommer 
han så mera regelbundet även sedan no
visdräkten med sina svarta och vita kän
netecken avlagts, då blir han oftast en av 
oss. Jag säger ännu en gång, det gör oss 
ingen särskild glädje men naturligtvis hava 
vi heller intet däremot. Över huvud är det 
just ett utmärkande drag, huru litet vi be
fatta oss med varandra. Att härav sluta 
sig till, att vi skulle vara mera känslolösa 
för våra medmänniskor än andra, vore nog 
icke rättvist, men vi hava en alldeles sär
skild motvilja mot att på något sätt störa, 
att vara påträngande, att rent av synas ny
fikna. Hellre än att utsätta oss för be
fogade förebråelser av denna art, skulle 
vi taga långa omvägar för att lämna en av 
oss, även en novis, i ro. Den behöva vi 
mer än de flesta andra, och få sätta så stort 
värde på att bliva lämnade i fre d, som vi. 

Det är egentligen blott med en person, 
vi meddela oss härute, nämligen med hen
ne —- vanligen en äldre kvinna — som 
sätter i v år hand en blomma, en krans, 
då vi gå till vårt värv i mi nnets och efter
tankens örtagård. Med henne kunna vi nu 
och då utbyta en stilla hälsning, även om 
vi g å tomhänta från henne eller redan hava 
händerna upptagna av spade och kratta 
och kanske någon kruka eller ett par små 
plantor om våren. 

Annars gå vi tysta till och ifrån. De 
breda vägarna lämna god plats att mötas 
utan att besvära varandra. Vi se den mö
tande utan att låta märka något. Många 
av oss veta, att den och den dagen skall 
man vid den och den tiden finna soffan 
vid en viss kulle upptagen av en andäk
tigt eftertänksam varelse: då och då plä
gar den där platsen pyntas. Om jag av 

någon anledning måste uppskjuta mitt van
liga besök till en påföljande dag, vet jag 
ganska säkert var arbete, var stilla betrak
telse försiggår. I dag förvänta dessa kullar 
sin ans, i m orgon dessa. 

Åren rinna bort och med dem en och 
annan av oss. Det kan kännas nästan så
som en viss tomhet, att på vanlig tid se 
en viss plats utan sin vanliga besökare. 
Stentavlan lyser måhända av ett nytt namn., 
en trogen vårdare av den lilla kullen har 
själv gått till vila därunder och nu finnes 
kanske ingen, som vårdar den heliga plat
sen. En tid förgår ytterligare, och sedan 
måste vandraren luta sig djupt ned mot 
kullen för att under förvildade örter och 
inkräktande lavar och mossa finna namnen 
på dem, som där sova; den sista i raden 
i avsaknad av den vård för sitt viloläger, 
hon så troget och kärleksfullt övat mot dem, 
vars namn stå tecknade ovan hennes. Ofta 
händer det emellertid, alt en ny vårdare 
inträder i den bortgångnas ställe såsom en 
av de våra, kanske ett litet barn, som likt 
en fager planta växer upp i vår tysta krets. 
Där finnas platser, som kärleksfullt ansats 
av generation efter generation minnesgoda. 
En sådan plats blir först en verklig famil
jegrav, en ljuvlig oas i m änniskoöknen, ett 
litet juvelskrin mitt bland markens annars 
övergivna, beklämmande skräpighet. Det 
är ganska visst, a tt här verkar någon bland 
de bättre av oss. * 

Ty vi äro naturligtvis, vi såsom andra 
människor, icke alls lika. Ett hava vi ju 
gemensamt, fast det icke förenar oss, an
nars kunna betydande olikheter lätt skön
jas. En går fram såsom han icke längre 
ginge här på jorden, i smä rtsamt vaggande 
gång såsom från och till ett plågornas lä
ger, med utpinade drag och den obotligt 
skadeskjutnes blick under de tunga ögon
locken. Där synas etsade spår i det an
siktet, som skvallra om att förtvivlans vild
djur blott ofullständigt hunnit tämjas, att 
förnuft och resignation ännu äro långt bor
ta, att friden aldrig fått stryka sin lena 
vinge över anletets krampaktigt förvridna 
drag. Det är en ömtålig stackars varelse, 
vars tillstånd man måste vara mycket rädd 
för att förvärra. 

Där kommer en med likstelheten i an
letsdrag och gestalt. Såsom en sömngån-
gare förflyttar han sig med automatisk pre
cision. Utan att synas tänka därpå dam
mar han av ett stoftkorn från den blanka 
stenyta, på vilken den älskades namn bli
vit infrätt. Den där med ryggen halvt hit-
åt, som ängsligt följer vägens motsatta kant 
för att vara så långt från andras besmittelse 
som möjligt och som städse har ansiktet 
bortvänt, går med skygga fjät att söka 
den alltjämt flyende sinnesfriden, och tun
ga steg bebåda ankomsten av det resigne
rade, åldriga par, som icke hava annat 
kvar att leva för, än ett litet kors i s kug
gan av en lummig lind. 

Vi utgöra dock icke uteslutande mörka 
och ömkansvärda företeelser, långt därifrån. 
Vad talar denne kraftfulle mans hela ge
stalt om, såg ni uttrycket i h ans ögon? 
Väntade ni eder ett så milt skimmer över 
de kantiga dragen, så mycken värme under 
de buskiga ögonbrynen? Hur varsamt bär 
han icke sitt fång av pingstliljor i de stora, 
valkiga händerna. Och nu, det drager ett 
leende över den där damens annars strän-
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ga drag, och hon vän
der sig om för att än 
en gäng fånga en 
glimt av den där 
svartklädde lille stac
karen, som sorglöst 
leker i närheten av 
den plats, där hans 
största förlust i livet 
blivit definitiv. En 
knubbig, robust liten 
odygdspåse med pap
pas käpp i högsta 
hugg och säkra steg 
rätt emot en smältan
de snövall. Märkte 
ni hur godhet och 
frid liksom strålade 
ut från den gamla för
näma damens just 
därigenom ännu skö
na drag, då hon artigt 
tackande emottog sin 
nyss tappade näsduk? 
Jag minnes det spot
ska uttrycket i hennes 
högfärdiga flickögon 
för många år sedan. 
1 sex år har hon varit 
en av de våra, och 
hon har förskönats in
för våra ögon, mer 
och mer för varje 
dag. Vet ni vad den 
bleke lille gossen vid 
järnstaketet log åt 
nyss? Ja, icke var det 
åt slanten, som han 
fick i utbyte mot den 
stackars buketten av 
lingonris. Den kanske 
han måste dela med 
så många, att just in
genting nämnvärt 
kommer på hans del. 
Nej, det var åt orden 
och tonfallet hos hen
ne, som hade varma 
känslor till övers även 
för honom, fast hon 
hade två anspråksful
la små fordringsägare 
gent emot sitt väsens 
rika skatter, trippan
de en på var sida; en 
fängslande trio. 

Utanför trädgården 
kan den ytlige be
traktaren knappast 
skilja en av oss från 
alla de andra. Sådant 
söka vi alltid motar
beta. De bästa av oss 
kunna emellertid vi 
övriga icke undgå att 
känna igen, trots allt, 
och icke heller miss
taga sig gärna alla de 
andra i längden om 
dem. Det är svårt att 
säga, vad som ligger 
till grund för detta. 
Den omständigheten, 
att de städse framstå 
såsom goda männi
skor, de där sprida 
värme omkring sig, 
är naturligtvis icke ut
slagsgivande, ty lyck
ligtvis finnas sådana 

A D O L F  N O R D G R E N  6>. '  " 
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/ kuäll är ljusets martyriekväll 

och uårens blomvita vaka. 

Hur skum blir de himmelska öarnas värld 

— när uänder dess dröm g lans tillbaka? 

Det stundar till helg och nattvardsgång. 

Ren tonar körernas sång. 

Nu sträva pilgrimer mot smärtornas berg 

och helgade örtagårdsställen, 

sen larmet har domnat kring månglarnas tält 

och liljorna lysa i kvällen. 
Då ljuder från templens mäktiga malm 

högtidens begynningspsalm. 

IL 

Når jag i kväll mina löftens land, 

hälsa mig glimmande byar. 

Svunnit har drömmens hugsvalande ha nd.. 

Men under blodröda skyar 

blommande minnen lysa min håg 

än i en prövonatts vaka — 

smärtan, som följt mig i yrande tåg, 

trånar jag ej att försaka. 

III. 

Sånger, som klungo gryningens lov, 

fören mot aningens fröjder! 

Än sjunger vakteln i lundernas hov, 

ren skimra morgonens höjder! 

Längtan, försakelsens örtagård, 

än dröjer skörd bärgningstiden ; 

solvindar jaga mot rymdernas bård. 

Lidandets stund är förliden. 

Sagornas bildvärld, din rikdom giv, 

brinn liksom förr för mitt sinne! 

kring mig är vårljus och vaknande liv, 

bitter blott kölden där inne. 

— Långt bortom drömmarnas oljoberg 

en gång med kvalen och såren 

lyser i påskens försonande färg 

ännu den bleknande våren. 

Vinjett av Bror Hillgren. 

människor även utom 
de våras krets. Ännu 
mindre skulle man 
lyckas finna dem, om 
man ginge att plocka 
ut dem, som hava ett 
svårmodigt uttryck i 
anletet. Mången visar 
alltid ett dylikt utan 
att någonsin hava va
rit en av oss, och van
ligen skola vi hos de 
bästa finna detta ut
tryck mildrat, till sy
nes till oigenkännlig
het. Ännu mindre 
kunna klädedräkt och 
åthävor giva någon 
ledtråd. 

Men lyser där i blic
ken något, som pekar 
hän över jorden, utan 
att likväl bränna med 
fanatismens eld, spå
ras där en högsint 
hjälpsamhet, fri från 
påträngande närgån
genhet i d eras göran
de och låtande, en rå
dighet och offervillig
het i sorg och nöd, 
där kanske alla andra 
plötsligt tappat huvu
det, då kan man nog 
våga sig på en giss
ning, att man står in
för en av de bättre 
bland de våra. Till 
dessa måste vi ö vriga 
och alla andra ovill
korligen se upp, men 
likväl noga akta oss 
att visa det, ty d e bli
va då skyggare än 
kanske några andra 
människor. Dessa ut
göra den värdefulla 
delen av oss. Det är 
dessa och endast de, 
som fylla sin mission, 
den de oftast känna 
som sin enda uppgift 
här i livet. De sam
la sig icke "i e gna hus 
eller ropa särskilda 
böner på torgen och 
likväl utgöra de en 
del av världens salt. 
De hava luttrats och 
förfinats i hårda stri
der, de hava blött un
der gisselslag. Marty
rer lika bära de ett 
lidande, från vilket de 
ofta icke i detta livet 
bliva benådade. Och 

även efter en någon 
gång vunnen under
bar befrielse från li
dandet bliva de al
drig som de övriga, 
ty mer än dessa, mer 
än kanske några an
dra på jorden lägga 
de ofrivilligt i da gen, 
att människan dock 
har en själ. 
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FÄRGER OCH RI MSINREDNING 

En engelsk interiör, som visar den dekorativa tapetens företräden. 

Det är f. ö. påfallande, 
hur starkt smaken i fråga 
om färgerna i rumsinred
ningen växlar. På senare 
tiden har tydligen — åt-

En svensk interiör: herrum med lugnt grönt som dominerande '^öken' Mârîha 
färg. Komponerat av arkitekt Lundberg på Svensk Hemslöjd, Gahn p'å Svensk Hem-

textilierna komponerade av fröken Gahn. slöjd meddelar — violett 
stått högt i kurs. För en 

SAKER, SOM FÖREFALLA SJÄLVKLARA, tjugo år sedan var det gult man ropade pa. Och 
behöva stundom inte desto mindre dragas fram till 
skärskådande. Ett äkta par stod nyligen i en tapet-
handel. De sågo genom hela lagret och gjorde sig 
stor niöda för att finna den "vackraste" tapeten. 
Det var bara en sak, de inte tänkte på : vilken ta
pet som skulle bli den vackraste till det rum, den 
möbel, den skulle gå samman med. 

Andra gå till överdrift, när de vilja ha ett rum 
stilenligt eller rättare färgenligt. De ha för sig, att 
hela rummet måste vara hållet i precis samma lila 
eller rosa eller vilken färg de nu valt. De betänka 
inte, att ett sådant rum måste avgjort verka dött. 
Färgen i rummet kommer däremot att spela och 
leva, om den tages upp i o lika nyanser. Och t. o. m. 
sådana olika färger som rött, blått och grönt kunna 
gå mycket vackert samman. 

så märker man, att folk om sommaren äro myc
ket mer hågade för varma, starka färger än om 
vintern. 

Det skulle bli en sökt subtilitet att ge sig in pa 
något slags färgpsykologi, sådan den kan applice
ras på kuddar, draperier och andra hemmets ting. 
Men några allmänna erinringar vi kanske kunna 
försöka oss på. — Grönt är den lugna, vilsamma 
färgen, som mer än någon annan färg har den bli
da egenskapen alt gå väl samman med alla andra 
färger. "När ni inte vet vad ni skall ha, så använd 
grönt", säger en anglosaxisk tidskrift för hemkonst, 
"House & Garden". Ingenting mildrar heller ljuset 
så bra som grönt. 

Smaragdgrönt är ju den klaraste nyansen mom 
den gröna färgskalan. Det råder emellertid mycket 

olika meningar 0111 dess lämplighet. Men inte desto 
mindre är den nog en av de färger, som bäst hålla 
samman de olika valörerna i ett rum. Ett smaragd
grönt siden, som bokstavligen bländar en, när man 
ser för mycket av det, livar t. ex. som överdrag 
på ett par kuddar upp ett rum med mera obestämda 
färger. — Man bör emellertid tänka på att grönt 
är en färg, som växlar efter ljuset. Blågrönt ser 
nästan blått ut vid artificiellt ljus; vissa av de 
bleka, vårgröna nyanserna bli gulakliga och dp 
mörkaste nyanserna nästan svarta. "Osynligt grönt", 
som består av nio delar svart och en del klargrönt 
och som verkar svart, blir en vacker bakgrund för 
vackra saker. 

I den blå färgen mötas ytterligheterna: den kan 
vara det bästa av allt och det sämsta. Det är ingen 
lätt färg; den har ett otal av nyanser. Flera blå 
nyanser se gärna mörka eller svarta ut i skymnin
gen. Andra förlora sin skönhet vid artificiell be
lysning. Bäst hålla sig de grönblå nyanserna. I 
varma soliga rum verkar malvablått lugnt och kyligt. 
— Blått har slutligen en god egenskap: när det 
användes i små rum, ger det intrycket att rummet 
är större än det verkligen är. 

Så långt om tapeter. Emellertid: det är den kalk-
rappade väggen, som väl just nu i vissa avseenden 

(Forts. sid. 384.) 
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TRE NYA PYJAMAS 
i i i i i i i t i i i iumt t i i i t u  min  11 «111 1 nun  m mu i  un  un  u r  

Lille Tage är klädd i pyja- Urban har en pyjama av Ullas pyjama äro i rosa 
mas av ljusblå bomullsfla- skär- och vitrandig bom- bomullsflanell med små ku-
nell, broderad med vitt ullsflanell med ett litet b ro- lörta broderier och voile-

pärlgarn. deri i svart. krås med virkad kant. 

DE BADA GOSSARNAS PYJAMAS ÄRO 
gjorda av bomullsflanell, Urbans av blekt randigt 
vit och rosa, med broderiet utfört med entrådigt 
smolinegarn i svart. Till vänster på bröstet en bild 
föreställande en riddare till häst och till höger nere 
på jackan den besegrade draken, som snor ihop sig 
i en ring. En annan liten gosse önskade sig ett 
aeroplan i riddarens ställe och en fallskärm på dra
kens plats, vilket han också fick. Tages är av ljus
blå enfärgad bomullsflanell med broderi i vitt pärl-
garn. Lilla Ulla är klädd i rosa bomullsflanell med 
små broderade blomkransar i allehanda färger och 
krås av vit voile med virkad kant. I nedanstående 
prisförteckning äro dräkterna beräknade även i 
merceriserad zephyr s. k. tobralco och i råfärgad 
shantung som gör sig bra.för gosspyjamas. Bom
ullsflanell finnes i rosa och ljusblått och randigt i 
milda färger, tobralco i rosa, blekblått och el fen-
bens färg. 

Modell Urban. Tillklippt efter mått, broderiet 
uppritat och påbörjat, langettcn påbörjad, garn in
beräknat i tobralco kr. 14:—, bomullflanell kr. 
11:—, naturfärgad shantung kr. 26:—. Mönster 
med broderiet ritat kr. 3 : —. 

Modell Tage. Tillklippt efter mått o. s. v. To
bralco kr. 12:—, bomullsflanell kr. 10:—, natur-
färgad shantung kr. 24 : —. Mönster med broderiet 
kr. 3:—. Båda modellerna klippas i storlek från 5 
till 12 år. Priset modereras efter tygåtgång. 

Modell Ulla. Tillklippt efter mått o. s. v. I to
bralco kr. 7:—, bomullsflanell kr. 6:50 och i rosa 
eller blå färgad shantung kr. 15:—. Mönster med 
broderi kr. 2:50. Klippes i storlek från 2 till 4 år. 
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Textilier * Mattor * Möbler 
Armatur m. m. 
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TÄVLINGS

J U M P E R S  

l:sta pris: Vit pärlgarnsjumper, originellt 
arbetad och väl utförd. Insänd au signa

turen Monica. 

3:dje pris: Vit ylle-
jumper med ränder 
i ljusblått och rosa, 
blå snören. Stickad 
au fru Thora Mau-

ritzson, Tuna, 
pr Lund. 

Extrapris: Virkad klänning i mellan: 

blått och tête de n ègre, Härtill virkad 
hatt i brunt med ullgarnsblommor i 
granna färger. Båda förfärdigade 
av fru Elsa Brandstake, Stockholm. 

* 

2:dra pris: Jumper i vitt pärlgarn med vir
kad utsmyckning i svart, insänd au fru 

Eleonore af Sillén. 

Extrapris: Nilgrön 
yllejumper med grou 
guldtråd inuirlcad 
kring hals och ar
mar. Insänd au fru 

Alice Sandberg, 
Långängen, 
Stocksund. 

m"Wååå mm;mmmÊmËïÊmï§i 
• ü 

Extrapris: Virkad yllejumper i gråblått med 
kanter i orange. Insänd au fru Elin Weimer-

holm, Stockholm. 

I DUN S JUMPERTÄVLAN SOM UT-
lystes i januari hade omfattats med livligt in
tresse från det sydligaste Skåne upp till R a-
gunda älv. Då Iduns redaktion — med vår 
konsulent, fru Ida Högstedt, som redaktionell 
jumperexpert — och dessutom, som tillkal
lad sakkunnig, föreståndarinnan för N. K:s 
textilavdelning fru Thy ra Grafström, sam-

(Forts. sid. 382.) 

En lustig barnjumper i ljusgrönt och uitt ylle, 
insänd au fru Lisbet Du Rietz, Norrköping. 

m | fm fal S#ll A Iff Sllâ bereder Er ett friskt och sunt nervsystem. Ä r o  n e r v e r n a  försvagade, blir 
En glQUlCHQUfl Ni sömnlös, trött, missmodig och misslyckas följaktligen i Edra före
havanden. Tager Ni i sådant fall en Sanokapsel dagligen starkes nervsystemet, stimuleras ämnesomsättningen, höj es, levnads
modet och jämväl energien och arbetslusten. Sanokapslarne finnas i askar à kr. 2.25 och 4.25 å alla apotek och 1 kemikalieattarei. 
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IDlJNS HUSHAT,ISSIDA ^ 
R E D I G E R A D  AV  I D A  H Ö G S T E D T .  —  G L I M T A R  F R A N  I D U N S  P R O V K Ö K .  

UR SALLADERNAS MÅNGFALD. 

I. Salladen som självständig rätt. 

1 IDUNS PROVKÖK AVHÖLLS NYLIGEN 
en demonstration, som i sig innefattade beredning 
av en hel del sallader. Dessa sallader voro ej så
dana, som brukar åtfölja varma kötträtter och ej 
heller voro de s. k. frukt- och dessertsallader, utan 
utgjordes i övervägande grad av självständiga an
rättningar, som kunde tänkas lämpliga vid ett lunch-
eller supébord. Ett par av salladerna voro ämnade 
att serveras tillsammans med kallt kött, och såväl 
deras konsistens som beståndsdelar voro valda med 
tanken på att göra både sås och potatis eller något 
annat tillbehör onödiga. 

För omskrivna sallader erfordras som grund en 
tjock, smidig och fylligt smakande kall sås, mayon
naise kallad. I denna sås, vilken allt efter sin och 
den tillämnade anrättningens art, kan smaksättas med 
olikartade kryddor samt utdrygas och delvis förtun
nas med vispad grädde, läggas sedan en hel del 
olika ingredienser, såsom t. ex. fisk, kött, hummer, 
legymer, makaroner, ägg m. m. Till de "självstän
diga" salladerna tages litet kött- eller fiskrester etc. 
medan för de andra uteslutande användes legymer, 
makaroner, ris etc. 

Mayonnaisesåsen till en sallad kan vara okokt 
eller kokt. Den okokta anses för finast, men ställer 
sig jämiförelsevis ganska dyrbar och är dessutom 
allt för mäktig för att kunna som den är användas 
för sallad, vårföre den något förtunnas med vispad 
grädde; dessutom kan själva salladsblandningcn, in
nan den blandas med mayonnaisen marineras med 
citronsaft, kryddättika, helt litet stark buljong eller 
dyl., doc k ej iner än som insupes av ingredienserna. 

Den kokta mayonnaisen ställer sig betydligt bil
ligare än den okokta- vartill kommer att den också 
ej är fullt så mäktig, som denna senare. För per
soner, vilka lia en viss motvilja för olja är den 
okokta mayonnaisen att särskilt anbefalla, i det att 
den t. o. m. av skickliga händer kan beredas all
deles utan olja, då smält, avsvalnat smör tages i 
stället, men för övrigt samma kryddor som i den 
oljetillsatta såsen. Vad som ej får uraktlåtas vid 
beredning av kokt mayonnaise, är att mjölredningen 
skall vara jämn och blank samt tillräckligt länge kokt 
så mjölet fått ordentligt svälla. 

Här nedan några recept å sallader, varav större 
delen demonstrerades i Iduns provkök den sista tis
dagen i mars. 

Först komma då de båda grundsåserna, kokt och 
okokt mayonnaise, eller, som de också benämnas, 
äkta och imiterad mayonnaise. 

O kok t mayonnaise (för 6—8 per s.) 

2 äggulor, 1/5 isk. vitpeppar, 1 struken tsk. salt, 
i msk. vinäger eller stark kryddättika, V/2—2 del. 
olivolja, i msk. c itronsaft (eller fin ättika) samt, 0111 
så önskas, V/2—2/ del. tjock grädde. 

Vid tillagning av mayonnaise iakttages att både 
olja, ättika och ägg ha lika temperatur och att de 
alla äro kalla; dock får oljan på inga villkor vara 
så kall, att i densamma finnes några stelnade par
tiklar. Man bör stå på tämligen sval plats under 
det mayonnaisen röres, men det är varken nödvän
digt att röra såsen "på' is" ej heller att stå i ett 
oeldat rum ! Man kan mycket väl hålla till i köket, 
men ej stå i närheten av den heta spisen ; befarar 
man en för hög värmegrad, ställer man spilkumen, 
innehållande såsen, under arbetet i e tt fat med kallt 
vatten. Äggulorna läggas, fullkomligt fria från 
vita, i en stor spilkum och pepparn och saltet till
sättas, varefter de med en träsked (eller en liten 
extra god stålvisp) röras eller vispas 8—10 min. 
Sedan iblandas droppvis vinägern och därefter ock
så droppvis, men då endast första fjärdedelen av-
oljan; sedan kan denna tillsättas i större portioner; 
man ser blott noga till, att all oljemängden varje 
gång är väl inblandad innan någon ny tillsättes. 
Noga är också, att all sås som fastnar uppåt kan
terna för varje gång nedröres. När all oljan är 
iblandad, iröres småningom citronsaften, och om så 
önskas V2—1 struken tsk. fint strösocker. Såsen 
ställes på svalt ställe, men ej gärna direkt på is. 
Den är nu mycket mäktig, vårföre den i de flesta 
fall tillsättes med hårt vispad grädde . (Vid sallader 
är detta eller något annan tillsats nödvändig, enär 

salladen i motsatt fall dels skulle bliva för fast och 
mäktig och dels skulle ställa sig för dyrbar. 

Skulle mayonaisen tilläventyrs skära sig, arbetas 
i en skål en äggula, varefter den skurna såsen små
ningom ifedröres i denna. 

Kokt mayonnaise (för 6—10 pers. ). 
i stor msk. smör (35—40 gr .), 4 msk. mjöl (60— 

70 gr.), 'sk. vitpeppar, / tsk. torr senap, omkr. 
3y2—4]V2 del. kallt vatten, eller svag, från fett be
friad buljong från fisk eller kött, 2 äggulor, 3 msk. 
vinäger, 2 msk. olivolja, 1 msk. socker, 1 msk. ci
tronsaft, V/2—2/2 del. tjock grädde. 

Smöret, mjölet, pepparn och senapen fräsas i en 
kastrull och den kalla vätskan spädes på, varefter 
smeten under vispning får svagt koka 10 min. (Ej 
mindre, ty då hinna ej mjölkornen att svälla.) Sme
ten, som bör vara i tjocklek som en tunn gröt, upp-
hälles i en stor spilkum och röres tills den är kall. 
Då tillsättas de väl skirade äggulorna, och såsen 
röres kraftigt, under det först vinägern och så oljan 
droppvis tillsättas, och därpå citronsaften jämte sock
ret i små portioner. Såsen ställes på sval plats, 
och när den skall användas för sitt ändamål, ned
röres den till hårt skum vispade grädden. 

RECEPT A DIV. SALLADER. 
(Eftertryck förbjudes.) 

Legymsallad till kall stek, till kall kokt lax c. d. 
(för 12 pers.). 

i hel sats okokt eller kokt mayonnaise, uppblandad 
med 2]/2 del. tjock grädde vispad till hårt skum. 
— Legymer: y2 lit. strimleskuma råa morötter, y2 

dito palsternackor, y2 lit. kokt skuren potatis, y2 

burk konserv, ärter eller y2 dito turska bönor, eller 
kokta torra små vita el. gröna bönor, (eller s. k. 
torra ryska ärter, om sådana finnes), 2 msk. hackad 
kapris, 2 msk. d :o ättiksgurka (eller pickles), i—2 
syrliga äpplen. — Till garnering: 3—4 tomater, 1 
salladshuvud eller hackade rödbetor och salladsblad. 

Morötterna och palsternackorna ansas och skäras 
i smala 3 cm :s långa strimlor, vilka var för sig få 
koka mjuka i litet saltat vatten. Användas torra 
bönor (flageolets) eller ärter, få dessa ligga i blöt 
över natten för att sedan koka mjuka i saltat vatten. 
Potatisen skares i strimlor; kaprisen och de skalade 
äpplena finhackas. Varje slag av ingredienserna 
lägges på sin särskilda tallrik och när alla äro fär
diga och fullkomligt kalla, blandas de samman. — 
I mayonnaisen röres den till hå rt skum slagna gräd
den, varefter alla legymerna varsamt nedblandas. — 
Salladen upplägges på ett större fat eller i en stor 
glas- eller porslinskål och garneras med klyftadc 
eller skivade tomater och frasiga salladsblad, eller 
med finhackade rödbetor, sallad, dill eller persilja. 
Salladen kan även portionsvis läggas i snäckor, eller 
på stora kupiga salladsblad, vilka senare placeras 
runt den kalla fisken, den tunt skivade kalla ste
ken etc. 

• An m, Önskas högre smak på salladen, omblandas 
legymerna med 2—3 msk. vinäger innan de läggas 
i mayonnaisen. 

Mayonnaisesallad med fisk och räk or (förö—8pers.). 
l/2 sats av kokt eller okokt mayonnaise, 2 à 2V» 

del. tjock grädde, — 1 tekopp med från skinn och 
ben befriade fiskrester, 2 hekto räkor, V/2 hekto ma
karoner, i stor tekopp råa morotsstrimlor, 1 tekopp 
dito palsternacksstrimlor, 2 msk. hackade oliver (eller 
pickles, saltgurka e. d.). — Till garnering: Dill och 
några räkstjärtar. 

Makaronerna kokas nätt och jämt mjuka i saltat 
vatten, spolas med friskt vatten och skäras eller 

Husmödrar! 
I Näsla tisdag den 18 april kl. 11,30— i 
I 2,30 besvarar Iduns konsulent, fru Ida 1 
! Högsled t, i Iduns provkök förfrågningar \ 
\ i hushållstekniska angelägenheter. \ 

r  •• • • i n  nun  •••••••••••IIIIIIIII • • • • • • • • • • •mun • • •  • • • • • • • • • • •?  

klippas i V/2 cm. långa bitar. (Användes s. k. ideal-
makaroner, behöves ej detta senare). De skurna 
rotsakerna kokas mjuka och få avrinna. Alla in
gredienserna röras samman och 1—2 msk. ättika eller 
lika mycket citronsaft tillsättas. I mayonnaisen, 
förut tillsatt med gräddskummet, nedröras nu de 
övriga ingredienserna. — Salladen upplägges på fat 
eller i skål och garneras med dillkvistar (eller sal
ladsblad) och räkstjärtar. 

Mayonnaisesallad med köl I rest er ocli legymer 
(för 6—7 pers.). 

i stor tekopp strimlor av kokt eller stekt kött, 
gärna blandat med litet kokt salt kött, lunga, skin
ka e. d., 2 d :o kokt potatis, 1 dito råa morötter, 
i d :o palsternackor, 1 d :o kokta vita eller gröna 
bönor (torra), y2 kopp hackade inlagda rödbetor, 
i hackat, syrligt äpple, 2—3 msk . ättika, 2 msk. olja. 
— y2 sats kokt eller okokt mayonnaise, 2 à 2/2 del. 
tjock grädde. — Till garnering: finhackade rödbe
tor, 2 msk. hel kapris. 

Köttstrimlorna, de kokta kalla legymerna, det hac
kade äpplet och rödbetorna blandas med 2—3 msk. 
ättika (gärna rödbetsättika) samt olja. Om så ön
skas, tillsättes litet peppar eller 1—2 msk. riven pep
parrot. När blandningen är fullkomligt kall ned
röres den i mayonnaisen, denna förut tillsatt med 
grädden. — Salladen upplägges som föreg. och gar
neras med de hackade rödbetorna i grupper samt 
den hela kaprisen. 

Mayonnaisesallad med sardiner (för 4—5 pers.). 

i låda sardiner i olja, x s tor tekopp kokta maka
roner, i d :o tjockt skivade jordärtskockor, 1 te
kopp kokta morotsstrimlor, 1 tekopp konserv, turska 
bönor, (eller väl urvattnade, saltade och kokta så
dana), 2 msk. strimlor av saltgurka, /2 citron. — 
Sås: y2 sats kokt eller okokt mayonnaise, 1 à 2 
msk. god tomatsås (från flaska), i—V/2 del. tjock 
grädde. 

Sardinerna befrias från skinn och ben och bc-
stänkas med saften från /2 citron och blandas för
siktigt med de övriga ingredienserna. 1 mayon
naisen nedröres småningom tomatsåsen och sedan 
den till hårt skum vispade grädden. Sardinerna 
och legymerna etc. iblandas, och salladen upplägges 
i skål eller på fat. Garneras med äggklyftor och 
salladsblad. I. H—DT. 

IDUNS KÖKSALMANACK 
16-22 APRIL. 

SÖNDAG. (Påskdagen.) Frukost: Kokt omelett 
med stuvade jordärtskockor; halverade hårdkokta 
ägg med ansjovis; smör, bröd, kaffe eller te, henx-
bakta wienerbröd (se Idun föreg. nummer!). — 
Middag: Nässelkål med förlorade ägg; stekt färsk 
skinka med helstekta potatisar, katrinplommon; ci
tron fromage och mandelspån. 

MÅNDAG. Annandag påsk.) Frukost: Små.bif
far av hackat kött med stekt lök och potatis; smör, 
bröd, kaffe eller te, hembakt vetebröd. — Middag: 
Fisk och räksallad (se Idun detta nummer!), kalv-
kotletter med potatis och tomatmakaroner; "Giftas" 
i strutar. 

TISDAG. Frukost: Stekt salt sill i papper; smör, 
bröd, ost, kaffe eller te. — M iddag: Kall, stekt skin
ka med varm sås, potatis och tomatmakaroner, rest 
sedan föreg. middagar), varm citronsoppa med små-
skorpor. 

ONSDAG. Frukost: Bräckt medisterkorv med stu
vad potatis; smör, bröd, kaffe. — Middag: Kolja 
med imiterad hummerstuvning (se Idun 11 :o 5) ; ka-
ramellerad mannagrynspudding. 

TORSDAG. Frukost: Låda med fisk, jordärt
skockor och makaroner överslagen med äggstanning 
(rester), smör, bröd, ost, kaffe. — Middag: Ärter 
och fläsk; plättar med sylt. 

FREDAG. Frukost: Pytt i panna (rester från 
korv, fläsk, etc.); smör, bröd, kaffe el. te. — Mid
dag: Stekta rödspottor med potatis; choklad i kopp 
med muffins. 

LÖRDAG. Frukost: Sillgratin; smör, bröd, ost, 
kaffe eller te. — Middag: Kalvfrikassé med helkokt 
ris och potatis; uppstjälpt saftkräm med mjölk. 

(Forts. sid. 385.) 
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IDUNS FÖLJETONG. ESTER. EN NUTIDSROMAN 
A V  E L I S A B E T H  H Ö  G S T R  Ö . M - L  Ö  F B E R  G .  

(Forts.) 

ÖGOiNEiN STORA, SÄLLSYNT BLA 
och va rma i uttrycket. Näsan sade ingenting 
särskilt, den var på en gång trubbig och 
rak, men hyn var en gudagåva, ägnad att 
väcka den grönaste avund hos varje liten 
dam med många burkar på sitt t oalettbord. 
Munnen slutligen var, det såg man strax, 
odisputabelt för stor och de breda, bländ-
vita fram tänderna kommo den att något 
stå ut och ha svårt att hållas alldeles, slu
ten. Hon var inte vacker, hon saknade 
klassiska linier, men hon ägde de nordiska 
kvinnofärgerna i deras ljuvaste friskhet och 
hennes ansikte kunde stråla till av något 
innerligt, som var för mer än skönhet. 

När hon nu tänkte sig in i hur det skulle 
bli att komma hem, — till kyrkan, där 
den kända rösten tystnat, till hemmet, där 
hon hundra gånger om dagen skulle slå 
pannan blodig mot tomhetens svarta mur, 
och så hela tiden följas av Harrys förebrå
ende, tiggande heta ögon, — nej, hon för
mådde det inte, de fingo se'n tycka vad 
som helst! Hon övertalade i stället med 
lätthet faster Erika att få följa med henne 
till Bohuslän, där den andras av pastorns 
halvsystrar, gift med en sjökapten, silver
bröllop skulle firas. 

Ingen nervläkare kunde utfunnit en bätt
re kur än denna resa med sin oavbrutna 
tillförsel av nya intryck, alla direkt kon-
trastverkande mot hennes vanliga omgiv
ning. Från Göteborg fortsatte de med båt 
något mer än en halv dagsresa, — det var 
en n.y bil derbok med hav och klippor, bå
tar och sjöfågel. Ester såg genast, att det 
var vackert, men det var en främmande 
skönhet, som mer kylde än värmde. För 
litet höjd, för sparsam blomning, och för 
mycket "himmel och oändlighet! 

Hela familjen var nere på bryggan för 
att möta, faster Charlotte, farbrodern sjö
kaptenen och fem långa kusiner, som alla 
föreföllo att vara lika gamla, och som mot-
togo Ester med öppna armar och en bul
lersam hjärtlighet, som gjorde gott. Efter 
att i fö rsta ögonblicket ha känt ett styng 
i hjärtat vid den nya fasterns påfallande 
likhet med fadern, solade hon sig sedan 
i de n och betogs av en läkande hemkänsla. 
För övrigt var hemmet i sin helhet i stör 
sta möjliga grad en' ren motsats till Dia
mantgårdens gedigna oantastlighet. Här 
voro tapeterna buckliga och spruckna, sals
gardinerna hängde snett, klockan stod och 
porslinet var fruktansvärt naggat, men här 
fanns något annat, som saknades därhem
ma: ett medelklassbildat, verkligt familje
liv. Här lästes högt om kvällarna, visser
ligen mest Walter Scott och Stein River
ton, tidningarnas nyheter ställdes under 
debatt och husfadern och sönerna sjöngo 
gluntar till faster Lottens eller Gärdas ac-, 
kompagnement. 

Ester delade rum med Dagny och Gärda, 
och var efter blott några dagar överhopad 
av förtroenden. Den utmärkelsen följde 
henne överallt, det måtte stått skrivet på 
hennes ansikte att hon satt inne med del
tagande och skulle vara den sista att röja 
en hemlighet. Gärda hade nu en lycklig 
kärlek och Dagny en olycklig, så beteck
nade efter uppmuntran och utsikter, men 

när Ester fick göra föremålens bekantskap, 
fann hon bägge så mindervärdiga att hon 
ansåg förhållandet vara rakt motsatt. Vis
serligen kunde hon ej undgå att förstå det 
farbroderns rodnande näsa och darrning i 
händerna ej enbart kom sig av yngre års 
strapatser på sjön och fick av Dagny ock
så veta att »pensionen från rederiet» i verk
ligheten var en nådegåva från en av del-
ägarne, som tyckt synd om familjen då 
kapten Landin måst sättas ur tjänstgöring, 
och det gjorde henne ont om faster 
Charlotte, som vid minsta ledighet från 
hushållet satt vid stickmaskinen och utför
de koftor och strumpor på beställning, men 
ingen tycktes vara bitter eller hysa agg, 
alla höllo av varandra och överskylde var
andras fel, och därför var luften lätt. 

Silverbröllopet blev också en till arran-
gementen anspråkslös, men genomgående 
glad och lyckad festlighet. I de kulörta 
lyktornas sken dansade väderbitna sjöbjör
nar med varandras fruar, ståtliga, självstän
diga kvinnor, som voro vana att på egna 
skuldror bära alla vardagslivets omsorger 
och föda sina barn ensamma, medan maken 
låg ute på fleråriga, äventyrliga färder. — 

Ett par dagar senare satt Ester en afton 
ensam inne i salen och sydde och hörde 
genom sängkammardörren farbrodern och 
fastern samtala därinne. Först föll det hen
ne ej in a tt lyssna, men så hörde hon faster 
Charlotte höja rösten och bli ivrig: 

»Hittills har jag inte kunnat utgrunda, 
om hon föredrar John eller Viktor, men 
hon är ju så ung och så är det väl sorgen 
efter fadern. Men nästa sommar, när Paul 
har sin semester, bjuda vi hit henne, och 
så får Vår Herre avgöra vilken av gossar
na, som skall ha henne, bara hennes väl-

K V Ä L L A R  
på 

P A R K E T  T  

CIRKELN, EN ENGELSK KOMEDI AV W. 
Sommerset Maugham, som utgör Mindre dramatcns 
senaste program, handlar om kärlekens kretslopp ge
nom äktenskap och skilsmässa, visar med andra 
ord hur kärlekslyckans hausse och baisse äro sig lika 
från släktled till släktled. Stycket bjuder på rätt 
många muntra scener, men det saknar egentligt vär
de. Vad som intresserar är hr Hedqvists mäster
liga spel som en gammal vivör, andligt och lekam
ligt bragt ur gängorna genom sin kärlek till e n ytlig 
och narraktig liten kvinnovarelse, vilken han en gång 
i tiden snappat bort från en vän. Om frkn Borg
ström, som spelar den för hans liv så ödesdigra 
kvinnan gäller samma omdöme: mästerlig. Dénna 
halvgamla docka med sitt läppstift, sitt färgade hår 
och sin sentimentalitet från missromanerna kan ej 
göras mera fulländat. Hr Gösta Hillberg som äldre, 
ironiserande gentleman är väl på sin plats, hr W in
nerstrand genomför korrekt uppgiften som lycklig 
politiker och olycklig äkta man; hans olycka heter 
Elisabeth, skön att åse i fröken Wessels gestalt. 
Rollen tillhör dock ej hennes bättre. Inte heller 
lyckas hr Henning göra sin älskare trovärdig. Här 
har det kommit något obalanserat över såväl spel 
som replikbehandling. Men själva rollen förefaller 
också i sin ryckighet som ett "rankigt skepp på böl
jan utan flagg". ARIEL. 

signade bond-pengar hamna inom famil
jen.» — Påföljande morgon steg Ester ti
digt upp och sade sig vilja gå till morgon
båten med ett brev. Men brevet var hon 
själv och med sjudande harm och oberört 
samvete rymde hon därifrån. Från Göte
borg skrev hon några lugnande rader till 
faster Erika, och nådde så en strålande 
sensommardag hemortens lilla station, en 
erfarenhet rikare och en illusion fattigare. 
De återstående tvenne milen fick hon åka 
med en forbonde, och höll på att skrämma 
förståndet av morföräldrarna, då hon kom 
inrusande i köket och kramade och snurra
de dem runt som när hon var barn. Det 
tindrade i d e gamla ögonen, då de sågo 
henne med ungdomlig aptit hugga in på 
råmjölkspannkakan, och hörde hennes 
skratt, — så var hon då ändå deras lilla 
Ester, Ingeborgs avbild och arv, och hade 
inte varken blivit för fin eller sörjt sig 
bort från dem! 

Thomas var borta, nere hos länsmannens, 
och Harry fanns nog uppe i »pas torskam
maren» som numera var hans. Med tåra-
de ögon, men beslutsamt sammantryckta 
läppar gick så Ester uppför den knarran
de trätrappan och gläntade på dörren. Hon 
såg Harry ligga på soffan, han hade en 
bok i handen, men han läste inte, och Gud, 
så mager han hade blivit, så tärd och 
skarp i linierna! Hon smög sig fram och 
föll på knä på golvet, lindande armarna 
kring hans hals och talande en ström av 
glada hälsningar och påminnelser, för att 
jaga den tyngande beklämningen på flyk
ten. Harry var fullständigt bländad, och 
kunde först ingenting säga eller. göra. I 
julas, då hade han skrivit hennes likgiltig
het på sorgen, men när så den långa våren 
äntligen var all, och hon svarade på hans 
gränslösa längtan med att inte alls komma 
hem utan resa långt bort till f aderns släk
tingar, då hade han uppgivit allt hopp och 
kunde, när sjukdomen närmade sig, in
gen livslust prestera. 

Men nu rustade sig Ester till st rid. Hon 
utmanade döden, och satte in i kraftmätnin
gen hela sitt unga, starka väsen, sina fasta 
armar, sina mjuka läppar och allt vad hon 
visste om ömma ord och löften. Nu var 
det hon, som anförde resorna »— så komma 
vi till Rom, vi ska' se Peterskyrkan och 
plocka rosor bland ruinerna, och du skall 
hyra en atelier —.» Men det var alltsam
mans för sent, och liemannen var blott 
barmhärtig, då han kom förrän någon kun
de vänta. 

Harry gick en dag litet raskare än van
ligt upp på sitt rum; så färgades mattan 
därinne klibbigt röd och mot kvällen kom 
ännu en blodstörtning och med den slutet. 
Men det var inte vad som brukar kallas 
en salig död, Hans sista tydliga ord voro 
en lidelsefull protest: 

»Jag vill inte dö! Jag vill leva och ha 
Ester!» — 

- t- Den första kärleken, tjällossningens 
Ttissilago! Visst är du solens barn, men 
din lott är ändå att försvinna och ge rum, 
— för en annan, ymnigare flora! 

(Forts.) 

NYHETER HEMKOMNA FÖR VÅREN 'Järnvägsgatan 13 ; 

Största urval å KAPPOR och DRÄKTER OCH M A L. M Ö 
Sädor gatan 18 
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P. C. Skovgaard: En väg. Från utställningen på Konstakademien au dansk konst. Wilh. 

Marstrands Skiss till färgscen på Canal Grande. 

En au ung 
svensk konsts 
representan
ter, Einar Jo-
lin, har en se
paratutställ

ning i Svensk-
franska 

konstgalleriet, 
vilken väckt 
mycken upp
märksamhet. 
Här ett por

trätt av 
konstnärens 

hustru. En av de mera uppmärksammade dukarna pä 
vårsalongen i Liljevalchs konsthall: Dampor

trätt av Owe Zerge. 

Det kanske vackraste verket på Alice Nordins ut
ställning, Kungsträdgårdsgatan 12, är den ovan 

återgivna »Den svarta blomman». 

Wilh. Bendz: Interiör med 
konstnärens bröder (obser
vera det typiska 1820 i in

teriören). 

På den dan ska konst
utställningen har an
ordnats en liten Jör  

gen Roed-vrä. Här 
ovan ett sybord, som 
tillhört hans hustru, 
Helena N ybloms mor. 

K  K O N S T  I  S T O C K H O L M  

...... 

iilli 

Helena Nyblom som barn, målad av 
sin far, Jörgen Roed. 

(Forts. fr. sid. 369.) 

porträtt av Thorvaldsens älskade, romarin- ; 
nan Anna Maria Magnani. En av dem 
som ordnat utställningen, inspektören vid 
Konstmuseet i Köpenhamn V. Jastrau, 
som har den sympatiska danska egenska
pen att med all sin insiktsfullhet kunna 

Wilh. Marstrand: Frieriet. 

På vårsalongen återser m an bl. a. några 
I skulpturer au Anna Petrus. Här ovan 

hennes Pierette-huvud. 

berätta levande ocn enkelt, (en egen
skap som man inom parentes sagt 
kanske också kan ana sig till just 
i den danska konst man ser här), 
säger när han visar porträttet, att mo
dellen ser så förtvivlad och utpinad 

(Forts, nästa sida.) 

FRÅN STOCKHOLMS 
NYA STADSHUS: RÅDS-

SALEN, DÄR STADS
FULLMÄKTIGE NU 

RYCKT IN 

Den nyligen invigda rådssalen i Stockholms Stadshus. (Foto Ellqvist) 

Ordförandepresidiets upphöjda plats i stora rådssalen med en blomster
skål i porslin på bordel. — Längst till höger syns talarstolen. 

En detalj från stora 
rådssalen, med sidenbaldakinen. 

iiilllll 



hela Sveriges 
tvät t f råga  

löst. 
En ny epok i tvättningens historia. 

Hur det inte bör tvättas. 

Ni har varit i en tvättstuga och sett den 
gamla tvättmetoden, e ller hur? — Därinne, 
i den heta, osunda luften arbeta 2 eller 3 

tvättfruar i sitt anletes svett. 
Och vad göra de? 
Jo, alla sina krafter använda de för att 

slita och riva smutsen ur kläderna. Ett 
ohyggligt hårt arbete är det, som snart sli
ter ut inte bara kläder utan även människor. 

Är detta hårda arbete nödvändigt? 

Men, säger Ni förvånad, kan vetenska
pen ej hitta pä någon bättre tvättmetod, ett 
kemiskt tvättmedel, som tar mindre arbete 
— och framför allt inte sliter kläderna. 

Jo, svara vi segervissa. Vår kemist, Dok
tor Yngve Dalström, har â våra laborato
rier utarbetat en ny, modern tvättmetod. 

Vi upplösa smutsen kemiskt och se'n 
skölja vi bort den. Så enkel är saken. 

Och kläderna skadas inte? 
Nej, absolut inte. 
Men medlet, vad heter det? 
Jo, detta bykpulver kalla vi 

Vita Tvättbjörn, 
ty vilt gör det och kraftigt är det, som intet 
annat. 

Den nya tvättmetoden. 

I en lut, gjord av detta Tvättbjörnspul
ver, lägger Ni Edra kläder på kvällen. Un
der natten, medan Ni sover Er lugna sömn, 
arbetar Tvättbjörnen, och på morgonen 
skall Ni finna smutsen så upplöst, att den 
bokstavligen rinner ur kläderna. 

En stunds kokning i luten och några 
sköljningar är sedan tillräckligt för a lt göra 
kläderna bländande vita. 

Varken såpa, tvätt-tvål eller lutpulver be
höva användas, ty Vita Tvättbjörn inne
håller allt som kan göra en tvätt ren och fin. 

Vita Tvättbjörn — en bror till 
Röda Björn. 
För 10 år sedan sände vi ut vår "Röda 

Björn" — det välkända metallputspulvret 
— i marknaden, och nu finns det säkert 
inte ett hem i Sverige, där Röda Björn icke 
är en välkommen hjälpreda. 

Vita Tvättbjörn är och blir elt lika epok
görande byk- och tvättmedel, och inom kort 
skall den Vita Tvättbjörnen säkert vara lika 
välkommen i de svenska hemmen som hans 

Röda. äldre bror. 
Alltså: Vita Tvättbjörn vill komma 

till Ert hem som en verklig vän 
— Er bästa hjälpreda i a llt rengö

ringsarbete. 

Vita Tvättbjörn Kan bli Er lycKo-
björn. 

5 kr. att förtjäna. 

Se noga e fter i v arje Tvättbjörnspaket, ty 
för att kontrollera Tvättbjörns spridning 
och hur den blir omtyckt inlägga vi i vart 
tvåhundrade paket under de närmaste må
naderna en Lyckobjörn; och om Ni ifyller 
formuläret på baksidan av denna samt in
sänder den i brev till oss, så sända vi Er 
per post 5 kronor kontant för besväret. 

• w T itta därför noga i varje paket. 

11 
Ii! 

Si* 
:!1> 

TVÄTTA BWPUIVER 

TVSttarAL 

VITA 

TVÄTTBJÖRN 

Vita Tvättbjörn tillverkas av Tekniska Fabriken Helios, Stockholm 5, och finnes 

att tillgå i va rje välsorterad speceri- och färgaffär till ett pris av 80 öre pr paket. 
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ut emedan hon plågades av en stän
dig svartsjuka för Thorvaldsens skull -
ty mästaren var flyktig och lättantänd^-som 
konstnärer uppges vara mest. Och så far 
hon alltså nu sitta här som en evig bild av 
en plågsam och i de tta fall väl till p å köpet 
omoralisk passion — och det från en tid, 
som eljest i kons ten mest möter en med en 
fin, lugn borgerlighet. — Som en represen
tant för denna står då den dam, vi satt 
vid hennes sida, C. A. Jensens hustru, må
lad av sin man, — ett fint gammalt kvinno
ansikte, vackert i sin resignation och milda 
humor. 

* 

Utgör den danska konstutställningen ett 
det finaste urval, så har urvalet varit den 
princip, som den svenska vårsalongen i 
Liljevalchs konsthall icke byggts på. Här 
möter man så översvämmande mycket 
konst, att man — trots en mycket god 
hängning av dukarna — har svårt för att 
riktigt fästa sig vid något, detta så myc
ket mindre som många målare bjuda bara 
en eller ett par dukar till b edömning. Nå, 
meningen med vårsalongen var ju också, 
att den skulle få denna massanslutning och 
att den skulle ge konstnärerna tillfälle till 
vad som just nu nog är mycket viktigt för 
många: att få sälja. Att döma efter utställ
ningskatalogen ha också åtskilliga bygder 
i Sveriges land hörsammat kallelsen till 
ett konstnärligt massuppbåd. Här finns du
kar, som påminna en om konsthandlarens 
ord att »sån't med hundar eller kor på 
säljs bäst» och andra, som tala om all
varliga och kanske hittills alltför litet gyn
nade strävanden. 

Som sagt, i en sådan förvirrande rikedom 
av konstnärsnamn och dukar är det svårt 
att rättvist draga fram allt som kunde för
tjäna att nämnas. Owe Zeige är en av 
de nya, som uppmärksammats. Hans här 
återgivna kvinnoporträtt har en mycket 
stark utformning, gynnad av materialet, 
som är trä. — Bertil Damm, som länge 
tycktes kämpa mot traditionerna, syns fri
gjord lova allt mer, låt vara att färgskalan 
kanske är litet torr. — Lovande i s in är
liga konst är också Nils Tydén. — På 
skulpturavdelningen märkas de redan väl 
kända Anna Petrus och Ida Thoresen samt 
Arvid Källström, som har en vacker trä
skulptur, »Mor och barn.» 

* 

En annan av våra kända skulptriser, 
Alice Nordin, har en separatutställning i 
.Kungsträdgårdsgatan 12. Vackra saker, 

.'som böra slå an. Bäst är kanske »Den svar
ta blomman», som återges på föreg. sida: 
i d en har hon fångat det ödesbestämda, tra
giska och samtidigt förfinade, söm är själva 
nerven i G alsworthyromanen med det nam
net. E. Th. 

Tävlings-Jumpers. 
(Forts. fr. sid. 377-) 

manträdde för att prisbedöma de 6j insända 
jumpers va r redaktionen förvandlad till en rik
haltig textilutställning, där alla färger och tek
niker voro representerade. Många av de täv
lande damerna hade insänt vita jumpers, i 
ylle eller — oftast — i pärlgarn, vilka ju 
också alltid äro klädsamma en solig somm ar
dag. Ett visst intresse väckte hos juryn en 
vit silkcsjum per, förfärdigad av fröken Vera 
Peyron, Stockholm. Materialet var svenskt 
silke, berett av trämassa från Borås, kring 
kanterna en smal kant av vitt shetlandsgarn, 
som minde om svandun. Bland de kulörta 
tävlingsplaggen fanns det rejäla vardagsjum-

Tänk på Blomsterfonden ! 

Stockholm. 
Riks & Allm. tel.; Namnanrop Blomstcrfondcn. 



JSTEINWAY 
pers i rött, cerise, randiga i brunt och blått 
o. s. v. — en stor, rak jumper v ar hopfogad av 
brokiga stjärnor, som sedan hopvirkats och på
minde i sin helhet om indiansk virkning, — 
men det fanns också en mängd elegantare dito 
av silke eller konstsilke i guld- och bronsfärger 
och för övrigt i spe ktrums alla nyanser. Som 
totalomdöme om de tävlandes alster kan sä
gas, att de i regel visade stor uppfinnings
förmåga i fråga om teknik och skicklighet 
vid utförandet av virkningen eller sticknin
gen. Vad som brast på en del håll, v ar färg
sinnet- Det fanns åtskilliga jumpers, som på 
grund av vacker teknik varit förtjänta av 
pris men ej kunde erhålla det på grund av de 
fula färgerna. Och nu övergå vi till prislis
tan, som har följande utseende. 

Första priset — 50 kronor — vanns av sig
naturen Monica, som torde uppge namn och 
adress till re daktionen. Denna jumper var av 
vitt pärlgarn virka d och stickad i ett väl ge
nomfört mönster och utmärkt väl arbetad. 

Andra priset — 25 kronor — tillföll fru 
Eleonore af Sillen, Stockholm, för en virkad 
pärl garnsjump er med svart garnityr, arbetad 
i en vacker teknik och väl utförd. 

Tredje priset — 15 kronor — erövrade fr. 
Thora Mauritzson, Tuna pr Lund, för en som
marjumper, stickad i vilt ylle med kanter i 
rosa och blått och med blå snören. Den kläd
samma modellen var stickad i en mycket ori
ginell teknik och röjde en skicklig hand. 

Därjämte beslöt redaktionen med hänsyn 
till den stora anslutningen och det vackra re
sultatet att utdela tre extrapris. 

Första extrapriset — Iduns vanliga upp
laga för återstående delen av året — tillföll 
fru Elsa Brandstake för en virkad vardags
klänning i mellanblått och tête de nègre, kläd
sam och väl komponerad, med livet helt i 
blått och kjolen i smala ränder av blått och 
gråbrunt, virkade volanger kring hals och är
mar och skärp med tofsar om livet. 

Andra extrapriset — Iduns kokbok — 
vanns av fru Alice Sandberg, Långängen, 
Stocksund, för en mycket vacker yllejumper 
i Nilgrönt med grov guldtråd invirkad kring 
hals och a rmar. 

Tredje extrapriset — Iduns Kokbok — er
övrades av fru Elin Wennerholm, Adolf Fre
driks torg 4, Stockholm, för en yllejumper i 
gråblått med orangekanter, fin i färg och vac
kert utförd. 

Och nu har Iduns redaktion blott a tt tacka 
alla de tävlande, som var i sin stad bidragit 
att göra denna tävlan så lyckad som den blev 
— kanske också lärorik för åtskilliga delta
gare — och önska dem välkomna åter nästa 
gång Idun kommer med någon ny tävlan i 
husliga konster och färdigheter. 

Louise Palander af Vega 50 år. 

Tveka ej i valet av tvål 

i 

Aktieboleq 

sÉp Vpsnvn 

ENSAMAGENTUR,: 
HJNDHOWiS PIANOMAGASIN 
STOCKHOLM »JAKOBSBERGS GATAN : 39. 

•WH«. n OfiMPOHTC» 

utan köp 

" V I K T O R I A "  

L E N O N -
G A R D I N  
Långgardin med volang, 95X300 
cm., pr luft 15.50 
Kappa till densamma, 100X65 
cm , med volang i nederkan-
ten 3.10 

Choklad. endast 
t Konfekt 5 kr. 

Marmelad per ask 
till landsorten fraktfritt 5:80 kr. pn ask rekommenderas. 

PERCY F. LUCK & Ci 

A.B. HORDISKA (M/\ KOMPANIET 
GARDIN- HjLy AVD.. 2tr. 

UNDERBARA 

Stärker aptiten, ökar arbetslusten 
För ALDRINGAR, VUXNA OCH BARN. 

0öv stekning av fågel och vilt 
äro 

HUSQVARNA 
O V A L A  G R Y T O R  
de lämpligaste genom 
sin form och den väl avs 
passade godstjockleken. 

TALRESARMADRASSEN IDEAL 
Hygienisk - Billig . Hållbar 
Prislista gratis och franko 
AKTIEBOLAGET RESÅR 

Tel. 780 Karlstad Tel. 780 \tAD GER NI BARNEN 
V i nnan de gå i sko

lan? Kom ihåg att Thüle 
Cacao är oöverträffad i 
näringsvärde och dryghet 
samt är omtyckt av såväl 
- - stora som små. - -

Louise Palander af Vega 

FRÖKEN LOUISE PALANDER AV VEGA 
fyllde (len 9 april 50 år. Fröken Palander är 
dotter till am iral Louis Palander av Vega, Vegas be
fälhavare under Nordostpassagens upptäckande, och 
hans makaf. Anna Katarina Grischotti. Efter- slutad 
utbildning tillträdde fröken Louise Palander en be-

Vid sjukdomar i munhåla och svalg. 
Effektivt skydd mot smitta Vid 
epidemier. 

m-Kir/i EE 
*A.R. PHARMACIA i^TOCKÖOJJW 
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fattning i Stockholms Enskilda Bank, vilket företag 
hon sedan nitiskt och plikttroget tjänat i 25 å rs tid. 
Under de sista aderton åren har fröken Palander 
fungerat som kassör i bankens avdelningskontor vid 
Nybroplan. Under den tid s om arbetet lämnat henne 
ledig har fröken Louise Palander ägnat ett kär
leksfullt intresse åt föreningen Självförsörjande 
Bildade Kvinnors Vilohem och hon har alltid varit 
en av stöttepinnarna i detta företag. Alltsedan 
S. B. K :s vilohem startades för något , över 10 år 
sedan, har fröken Palander varit S. B. K:s kassa
förvaltare och inspektris, och det är ttill stor del 
hennes förtjänst att såväl pensionatet som lantbru
ket på Ha rf va fått så storartat uppsving. Fröken 
Palander är nämligen inte bara en skicklig "siffer-
karl" utan också en käck friluftsmänniska och en 
förträfflig självlärd lantbrukare, som kunnigt sköter 
sitt lilla torp i Ilarfvas närhet, då hon icke sysslar 
i trä dgården till Djursh olmsvillan, som hon bebor till
sammans med sin mor. På sin bemärkelsedag blir 
50-åringen säkert varmt hyllad, .inte minst av alla 
tacksamma S. B. K rare, för vilkas trevnad på det 
vackra lanlhemmet hon alltid sörjer med verkligt 
moderlig omtanke. 

Färger och rumsinredning. 

(Forts. fr. sid. 376.) 

står som idealet. Men samtidigt finns där också 
en annan tendens: många välja dessa livliga, djärva, 
glada moderna tapeter, som äro avsedda att vara 
en dekoration i och för sig. Den som skriver dessa 
rader har just dagligen tillfälle att hemma jämföra 
den kalkrappade väggens fördelar med den färg
starka, dekorativa tapetens. Mot den kalkrappade 
väggens enkla renhet framträder inte minst detal
jen : ett konstverk, eller helt enkelt en blomma i 
en vas, med en levande skönhet. De i sig själva 
dekorativa tapeterna vill man inte gärna ha i ett 
rum, där man vistas mycket — man känner' sig 
bland dessa påfåglar, blommor och vad det är som 
indragen i ett slags bisarr lek. Medan ju den 
kalkrappade väggen är en idealisk bakgrund för 
tavlor, är den dekorativa tapeten i det avseendet 
rätt vansklig. En liten etsning eller akvarell dö
das av den tapeten. Men en stor oljemålning be
höver däremot inte alls lida av omgivningen — det 
ser man på en av våra bilder. 

Ger en inte slumpen och hyresvärden från bör
jan en kalkrappad vägg, har man ett mycket enkelt 

medel: man kan helt enkelt låta limfärga tapeten 
(det går nämligen), lägger över någon lämplig ton, 
kanske något i grönt eller grålila, förser den må
hända ytterligare med någon liten slinga. Och så 
kan man ju helt enkelt sätta upp lösa papper i den 
färg man vill ha, men får naturligtvis se till att 
de icke hänga och slänga. — Ett mod, som kommer 
från de anglosaxiska länderna, är att vid väggens 
dekorering utgå ifrån ett av de gamla vackra kine
siska mönster, som nu äro så en vogue. 

Problemet tapet-och-möbel kan ju stundom vålla 
bryderi. Antingen måste det vara harmoni eller 
en behaglig kontrast. Slöjdföreningen förde för 
några år sedan ut i marknaden några tapeter 
med i sig själva mycket behagliga mönster. Det 
visade sig emellertid, att dessa icke gingo bra ihop 
med andra möbler än dem, som just voro kompo
nerade i samma stil. — Däremot får man ofta in
trycket att Karl XIV-randningen i tapeter går ut
märkt till vår moderna möbelstil. Även i moderna 
möbeltyg användes den med stor fördel. Vad mö
beltyger beträffar, så är det ju viktigt att, de gå 
hop med träslaget, t. ex. så att i möbeltyget även 
las upp en nyans från träslaget. T. 

WATTA HEMMA 
MED 

fxERTRi 
Den mocttr».i 

Husmoderns tvät thjälp 

iSvdttar 100ki tvätt prdae 
för en toranrostMadav" 

»t<$51 IJårt f r 

•ClEKTJRA* 

Ceverrrasl/omblttt midtlekt 
risk motor samt m fä eller 
uta 11 vrldmashtn i olika Storlekar från kr555 • 

OEMONSTRER.AS I 
V A R  UT S T Ä L L N I N G  

' V a s a g a t a n  ̂ 0  
S t o c k h o l m  

8JOSTEDT $*C8 ST^m-

99X9* 

Se till att 
Ni får 

Kalmar Vapen, 
Högsta kvalité kärnmjöl 

Kalmar Ângkvarns A.-B. 

A.-B. NORDISKA 

T V Ä T T -  &  ST R Y K I N R Ä T T N I N G E N  

LEVERERAR PÅ KORTASTE TID 

HUSHÅLLSTVÄTT 
S K O N S A M  O C H  S A K -

K U N N I O  BE H A N D L I N O .  

1NOA FRÄTANDE ÄMNEN. 

FÔRSTKLASSIOT ARBETE. 
H. K. H. Kro nprinsen» 

HoliovcrantBr ALLM. TEL. NORR 99 60 RIKS TEL. 304 60 
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r Mol blodbrist och allmän svaghet 

Ferrin 
Bästa Järnmedel, 

Utmärkt stärkande. 

Tillförlitligaste 

miiiimimiimiiiiiimiiiimmi 

} Blomst erlökar, Rosor, Träd, 
J Buskar och Plantor, Red-
» skap m. m. för trädgården. 

Återförsäljare rabatt. 
: Katalog på begäran. 

! a/b Nordiska Fröhandeln 
} Mäster Samuelsgatan 45, Stockholm C 
» Telef. 817 25 - Norr 112 20 

1 

• 
-Ack, säg mig liten Inga, 
varför är du så fin ? 

- Jo, Mor syr m in a kläder 
på SINGER symaskin. 

H Mïïflfci"" rfn»« tm 

AktaSpetsar 
alla genres. Dukar, Kragar, Motiv m. m. 

TENERIFFA-MAG ASINET 
5 Biblioteksgatan, Stockholm. 

Allra. Tel. -16 28. 

MATTOR 
piskas, tvättas k emiskt 

Omfärgas 
Sommarf ö r v a r a s  h o s  

Jkönfärgeri & J\em. 
Ovättanstalt, Göteborg 

KUNC-L. HOVLEVERANTÖR 

Då pl ågan 

är störst 
ä r  h j ä l p e n  n ä r m a s t .  

Rättplågan försvinner om. Ni 
köper och lägger ut i tillräcklig 
mängd av det effektiva och bil
liga medlet "RÂTTUT". Beprö
vat och välkänt. 

Pris pr pkt Kr. 1.25. 
BERNER & ZETTERSTRÖM, 

Göteborg D. 
Säljes å apotek, färg- och ke-

mikalicaffärer samt speceriaffärer pä 
landet. 

Glänsande resultat 
uppnås säkrast vid putsning av alu-
miniumkärl med "ZELOS ALUMI
NIUMPUTS". Giftfritt. Skadar ej 
händerna eller metallen. 

Priset endast 45 öre pr burk. Till
verkare: Fabriken Zelos, Göteborg. 
Återförsäljare antagas. 

Iduns hushållssida. 
(Forts. fr. sid. 378.) 

RECEPT. (Eftertryck förbjudes.) 
Nässelkål (för 6—8 pers.). — 2 lit. nässlor, 2 lit. 

vatten (till förvällning), 4—6 strån gräslök, J/5—]/2 

tsk. finstött fenkål, iy2 msk. smör, 4 msk. mjöl, om
kring 2 lit. svag buljong, salt, socker, vitpeppar. — 
Nässlorna befrias från mossa och skräp och sköljas 
ytterst väl i flera vatten. De läggas i det kokande 
vattnet och få efter uppkoket koka 15—20 min., var 
efter de läggas på sikt och få väl rinna av. Gräs
löksstråna finklippas och blandas med nässlorna, 
som passeras genom sikt. Smöret, mjölet och näs-
selmassan fräsas några min., buljongen påspädes litet 
i s änder under vispning, och soppan får sakta koka 
under lock 25—30 min. Den avsmakas med kryd
dor och serveras varm med förlorade ägg eller hal
verade, löst hårdkokta sådana. — Nässelkålen vin
ner i v älsmak, om den, sedan den hällts i soppskålen, 
tillsättes med en liten msk. kallt, gott smör. 

Ugnstekt färsk skinka (för 12 pers.). — Nedre 
hälften av en tunnsvålig färsk skinka ,skäres uppåt 
på skarp snedd, då läggkotan blir kort och allt det 
andra blir benfritt kött, varav fås vackra skivor, 
blott man kommer förbi den allra första lilla feta 
kanten — 1 msk. salt, i tsk. torr senap, i äpple (eller 
några torkade äppleskivor), kokande vatten, — 1 
msk. socker, i msk. mjöl, 1 msk. konjak eller citron
saft. — Skinkstycket torkas med en duk, vriden i 
hett vatten och skåras med vass kniv y2 cm. djupt 
i sned a rutor. Den ingnides i skårorna samt på kött
sidan med saltet och vitpepparn, varefter den lägges 
i en långpanna, vari slås omkring y± lit. kallt vat
ten. Pannan införes i tämligen varm ugn. När 
efter en stund, vattnet avdunstat och flott runnit 
ned på botten, öses skinkan med detta. Värmen 
minskas något, och när skinkan stekt ytterligare y2 

tim. ungefär, spädes med kokande vatten och sam
tidigt ilägges det halverade, men oskalade äpplet. 
Skinkan får nu sakta steka tills den är mör, eller 
omkring 2j-£ tim., vprvid den ofta öses och spädes 
vid behov. — y2- tim . innan skinkan är färdigstekt, 
överströs svålen med det sammanblandade mjölet 
och sockret, varefter konjaken eller citronen stän-
kes över. — Skinkan upplägges på serveringsfatet, 
så svålsidan kommer uppåt. Såsen, som bör vara 
mycket riklig (detta med hänsyn till kommande mål
tider), upphälles i en skål. Det feta avskummas, och 
en del av skyn användes, när såsen beredes. För 
denna fräses i långpannan 1 liten msk. potatismjöl 
med ett par skedar av det avskummade fettet; kallt 
vatten eller svag buljong påspädes, och därefter 
större delen a v skinkskyn ; om brytning i smaken ön
skas, tillsättes i msk. rött eller svart vinbärsgelé. 
Såsen, som bör vara varm då den serveras till d en 
endast halvvarma skinkan, hälles i en såskastrull och 
varmhålles i vattenbad. — Skinkan skäres i tunna 
skivor, och garneras med de varsamt lossade, knap-
riga svålrulorna. 

Citronfrömage (för 6—8 pers.). 3 ägg, 1^4 del. 
socker, skal och saft av 1 s tor citron, 9 blad gelatin, 
l/2 del. he tt vatten, 3 del. tjock grädde. — Äggulorna 
och sockret röras 15 min. under det citronsaften 
småningom tillsättes. Gelatinet finklippes, löses i 
det heta vattnet och nedröres i äggsmeten tillika 
med det rivna citronskalet, varefter genast den till 
skum vispade grädden nedröres. Sist iblandas de 
till hårt skum slagna äggyitorfla. Massan fyllcs i 
en vattenspolad och sockerbeströdd form, som ställes 
på kallt ställe, i iskallt vatten, eller allra helst på 
is. Efter 3—4 tim. brukar fromagen kunna stjäl
pas upp. 

Karamellerad mannagryns pudding (för '6 pers.). 
3 del. mannagryn (drygt), 1 lit. mjölk, 1 msk. smör, 
i y2 msk. socker, 25 hackade sötmandlar, 5 rivna bit
termandlar, 2—3 ägg. — Till formen: 2 del. strö
socker, omkring 1 del. vatten. — Mjölken påsättes 
till kokning och grynen ivispas med stålvisp. Grö
ten får koka omkring 10 min ., då den avlyftes och 

.de skållade, finhackade sölmandlarne tillsättas till
lika med de rivna bittermandlame, sockret och de 
uppvispade äggen. — Sockret lägges i en blanksku-
rad stekpanna och röres över elden tills d et smälter 
och börjar antaga ljusbrun färg. Större delen av 
den bruna lagen hälles i en puddingform, vars bot
ten och sidor beklädes därmed. Mannagrynsmassan 
ihälles, och puddingen får koka i vattenbad i ugn 
eller på spis i à iJA tim. Puddingen bör stå i for
men några tim. innan den uppstjälpes. Resten av 
karamellagen utspädes, eller rättare sagt, upplöses 
med kokande vatten, och blandningen serveras som 
sås till puddingen. 

Muffins (omkring 24 st.). — */ 2 kg. mjöl, 3 msk. 
socker, y3 tsk. salt, 3 strukna tsk. jästpulver, 2 äg g, 
5—6 msk . smält smör eller växtmargarin (omkr. 50 
gr.), y2 rivet citronskal, omkring 3y2 del. g od mjölk, 
i del. korinter eller sultanrussin. 

Äggulorna, sockret och citronskalet röras 6—8 
min. och en liten del av gräddmjölken tillsättes. 
Mjölet siktas med jästpulvret och sockret och blan
das sedan till ä ggsmeten tillika m ed mjölken och det 
smälta växtmargarinet. Sist nedröras de väl ren
gjorda och mjölade korinterna. Smeten slås genast 
i s morda och mjöldoftade bakelseformar eller i s . k . 
"muffin-pans", och bröden gräddas i ganska varm 
ugn. I. H-DT. 
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M O D E R N A  

S K Ä R P  
O C H  

S K Ä R P D E L A R  

J .  F .  H O L T Z  

. § 

H. M. 

DROTTNINGENS 

HOF-

L E V E R A N T Ö R  

BRUNKEBERGSTORG 5  -  STOCKHOLM 

Då al la  husmödrar  erkänna a t t  

ZENITH'S EXTRA VÄXT 
förtjänar hedersplatsen som 

finaste hushållssmör höi

det aldrig saknas i något hem. 

S p ä d a  b a r n  b ö r a  e r h å l l a  
en näring, som utvecklar hela barnorganismen och be
varar dess fulla hälsa. En snart 30-årig erfarenhet har 
visat, att intet näringsmedel bättre motsvarar dessa 

fordringar än 

Nestlé" Barnmjöl 
Det är ett pulver, berett av den renaste alpmjölk, 
finpreparerade veteskorpor och socker. Varje moder 
kan med detta medel bereda sitt barn en ren o. närande 
soppa utan att behöva utsätta det för användandet av 
den ofta nog tvivelaktiga vanliga handelsmjölken. 

JAA\AIC\ 

IM EN DE MÂ5 TE VARA MOGNA 

R e c e p t  g r a t i s !  
Tillskriv 

The Banana Company A.-B. 
Norrlandsgatan 16 - Stockholm. 

VICTORIAS 
LAVENDEL Tm 

FÖRNÄMSTA I SVERIGE 
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ALLAS WORK 
TVÅL 

\ Av SANQALLA the 
i rekommendera vi våra kända märken 

" P E K O E  S O U C H O N G "  
"IMPERIAL", "ORDINARY" 

i originalförpackningar. 

PERCY F. LUCK & Co. 

.iUJMXiliil JJJiUUJjJ 

Trä/ars och trälinnors hårda lott du lindre, 
ty det goda, som du gör, ej glömmes, 

' och en dödligs sista ära blir ej mindre 
om av ofri man hans namn berömmes. 

\ Viking skokräm dina trälars bördor lättar 
och dess like ej i världen finnes, 
ty med lätthet, såsom ryktet ock berättar, 
hög och kunglig glans med Viking vinnes. 

få/iÅ,vaJMorJrj/id//vaJMrärrar/ 

7sm oworaför vår/id/fajojj Åo/i Àaç 

ocÅ r̂ai/ff/d̂ o omocÅy/âĉ afar, 

Aa/iMJio/iari-Åo/iyerojfa/Iat/ar. 

CACAO&CHOKIAD 

VIKINGABALK IDUNS SKÖNHETS
INSTITUT 

Vilken husmoder vill icke gärna 
göra maten så omväxlande och välsmakande som möjligt. Därtill passa 

makaroni utmärkt. Gör ett försök med denna anrättning: Makaroni-
pudding med skinka (för 6 pers.): 200 gr. makaroni, V/> liter 

vatten, 4 ägg, 3 kaffek. mjölk, '• > msk . smör, % msk. salt, 
2 msk. stötta skorpor. Beredning: makaronerna sköljes, 

päsättes i k okande, s altat vatten och fa koka 15—20 
min. De upphälles i d urkslag och fa v äl a vrinna. 

Skinkan skäres i små tärningar, blandas med 
makaronerna och massan lägges i s mord 

och brödbeströdd form. Äggen vispas 
väl m ed mjölken o . äggstanningen 

halles över anrättningen i for
men. Puddingen gräddas 

i ordinär ungsvärme 
omkr. 45 min. 

HJALMAR UD DEN B ERGS 

A D V O K A T B Y R Å  

E AKTENSKAPS-, ARVS-, \ 
I TESTAMENTS- OCH | 
= FASTIGHETSMÅL - • - § 
I RÄTTEGÅNGAR, VICE- § 
I VÄRDSKAP M. M. - - - I 

\ Hjalmar Uddenberg. Einar Axell. i 
E Led. av Sveriges Advokatsamfund. E 
: Vasagatan 42. STOCKHOLM. E 

^ i i i i i i i i i i i  i  i  ^  

I Fyrtornets | 

; [ Fiskbullar i 

M Kaviar \ 

i %wy&Sardiner 
1  R A P H E S  A N J O V I S  1  
: i ostronsäs, Kryddsill. Maljcssill, Aplil- E 
E bilor, Vingasil l, Rensad anjovis i dill, E 
E bkinn- och benfri oslronaniovis. E 
E Levereras i blcckkarl. E 
E A.-B. Sveriges Förenade E 
E Konservfabriker E 
B GÖTEBORG Kungl. Hoflav. 5 111111 • 111111111111111111111111111 • 1111111111111111111 & 

LÄDER-ARMBAND 
Märke: "MIDGET" 

(Patent o. la gl. reg. varum&rke) 

KR. 2 KR. 

Världens mest prak
tiska läderarmband 

Klockan sitter absolut stadigt 
och kan icke glida av armen. 

Sydda remmar av bästa engelska kvalité. 
B o s o  p r o v  p ä  »kta  M idge t  h o s  u r m a k a r e n .  

Engros: 

S V E R I G E S  U R M A K A R E  A. - B .  
STOCKHOLM 

N :r 29. En fråga till Fru Skön-
lietsdoktorn. Kan man möjligen 
hoppas att insjunkningar omkring 
ögonen, som jag fatt under sista 
aret, skola kunna gå tillbaka igen? 
Kan elektrisk massage göra någon 
nytta? Tacksam för råd är 

Snart 27 år. 
Sådana insjunkningar kring ögo

nen uppkomma vanligen av sjuk
dom, för mycket nattvak eller an
nat olämpligt levnadssätt. Enbart 
massage tror jag knappast hjäl
per. Laga att ni blir r iktigt frisk, 
att magen är bra och omsättnin
gen i kroppen god. Lägg er ti
digt om aftnarna, d. v. s. vid 10-
tiden om ni kan, och sköt er för 
övrigt hygieniskt med bad, p rome
nader och gymnastik, så blir det 
110g en förändring till det bättre 
om en tid. 

N :r 30. Snälla Fru Skönhets-
doktor! Var god och råd mig. 
Har sedan länge haft envisa fräk
nar kring näsan. Om vintern sy
nas de inte så mycket, men om 
sommaren framträda de. I fjor 
prövade jag ett medel som stod i 
Idun men utan resultat. Nu und
rar jag om fru Skönhetsdoktorn 
vet något bra och för huden ofar
ligt medel, och ingen är tacksam
mare än G. B. 

Det är lättare alt förekomma 
fräknar än att borttaga redan be
fintliga. Här ett medel till sk ydd 
mot solen: Ichtyol 0,5 gr., gelan-
thi 50,0 g r. — Anbringas på hu
den innan man utsätter den för 
solen med början tidigt på våren. 
Dessutom bör ni tvätta ansiktet 
om aftnarna, ej på morgnarna 
med undantag för ögon, n äsborrar 
och mun. Om ni vill kan ni pudra 
ansiktet litet, vilket också skyddar 
huden för solens inverkan. Välj 
ett fint ch gott rispudcr i hudens 
färg. 

N :r 31. Snälla Fru Skönhets-
doktorn, giv mig ett råd. Vad 
skall jag göra för att få bort en 
massa fräknar i ansiktet, vilka jag 
ådragit mig för en 6 år sedan? 
Under denna långa tid har jag 
försökt alla möjliga och omöjliga 
medel men utan resultat. Det en
da möjliga vore väl att få något 
medel, som skalade av överhuden. 

Prenumerant. 
Det enda som verkligen är ef

fektivt för envisa fräknar är kvick
silver, men som det ej erhålles 
utan läkarerecept tjänar det till 
ingenting att här angiva något me
del där kvicksilver ingår. — Här 
cll franskt medel mot fräknar: 
100 gr. rosenvatten, 5 gr. borax, 10 
gr. kamfersprit, 5 gr. benzoetink-
tur. Alt ingnidas i huden efter 
aftontvättningen. Även på mor
gonen efter nödig tvättning. — Se 
för övrigt sv. på föregående fråga. 

N :r 32. Snälla Skönhetsdok
torn, hur skall jag sköta min hy? 
Huden är mycket fet och trots or
dentlig tvättning varje afton med 
varmt vatten och medicinsk tvål 
samt därefter översköljning med 
kallt bildas det pormaskar. Bru
kar även om morgnarna förfara 
på samma sätt, men som huden 
dessutom skiner på näsan och i 
pannan tycker jag den s kiner ännu 
mer efter den senare proceduren. 

Z-bageriets bröd. 
Vörtlimpor (Carlzonslim-
por), Kungsbröd, Form
bröd m. m. finnes hos de 
flesta välsorterade bröd-
och livsmedelshandlande. 

C. A. Carlzons Bageriaktiebolag, Z-bageriet 
Döbelnsgatan 65, Stockholm. 

A. T. N. 114 13. R. T. 87 03. 

Förstör ej Eder hy 
med vatten utan använd Velvet Com
plexion, den amerikanska kvinnans bä
sta skönhetsmedel mot rynkor, röd och 
oren hy. Velvet Complexion (sam-
metshy) innehåller äkta mandel och 
försäljes i alla parfymaffärer. Pris per 
flaska 5:— och 8:— kronor. Gene
ralagent: A/B Parfymeri R. Barlach. 
Stockholm C. 

S m i t t a  
kan lätt spridas genom 
dåligt tvättat linne. 
Döda smittofröna ge
nom kokning med 
Tomtens Tvättpulver. 
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Har använt Oatine, gurkmjölk och 
liljemjölk utan resultat. Använ
der ofta eau de cologne på dagar
na att torka av ansiktet med. 
Tacksam för råd är 

Fru Brunett. 
Se om hyns skötsel i sv. pä fr. 

17 2). Bäst att utesluta morgon
tvättningen av ansiktet utom det 
allra nödvändigaste. Ni kan an
vända i tvättvattnet följande lös
ning, varav 1 matsked läges i ett 
halvt tvättfat med vatten : 28 gr. 
bonzoëtinktur, 7 gr. mysktinktur, 
14 gr. ambratinktur, 140 g r. renad 
sprit eller eau de cologne, 24 1 . ro 
senvatten. — Tinkturen blandas 
med spriten, sedan tillsättes rosen
vattnet. Detta verkar uppfriskan
de på huden och borttager fett-
glansen. 

N :r 33. Vad skall jag göra för 
att få bort en rodnad på ena näs
vingen? Fläcken har uppkommit 
för ett par månader sedan genom 
frost. Är det möjligt att helt och 
hållet få bort den? M'ycket tack
sam för svar är 

Ny prenumerant. 
Se sv. på fr. 1 i 11 :r 7. Näsan 

behandlas alltså på samma sätt 
som förfrusna kinder. — Om ni 
inte är generad för att en tid gå 
med en mörk fläck på näsan är 
det mycket effektivt att en gång 
om dagen pensla med jodsprit. 

N :r 34. Som jag för en tid se
dan läste i Idun att man blir hög-
bröstad genom djupandningsgym
nastik frågas härmed: Hur skall 
man på vintern kunna företaga 
djupandning framför öppet fön
ster? Är det inte farligt att an
das in så kall luft, helst då man 
inte kan ha mycket kläder på sig? 
Dessutom är det nästan omöjligt 
då man har hus och grannar all
deles mitt över gatan, som kanske 
fundera på vad man tar sig till. 
Gör det inte samma verkan om 
man företager djupandningen in
ne i rummet då luften är frisk 
och ren? — Hur lång tid kan det 

I taga innan man märker någon för-1 
ändring 0111 man träget upprepar 
rörelsen varje morgon? Elmi. 

Om vintern öppnar man inte 
fönstret helt och hållet och ställer 
en skärm framför eller fäster ihop 
de tunna gardinerna till sk ydd mot 
nyfikna blickar. Dessutom ställer 
man sig ett gott stycke inne i rum
met. Naturligtvis kan man då det 
är mycket kallt företaga rörelsen 
i ett nyvädrat och friskt rum. — 
Efter trägen gymnastik märkes 
förändringen till det bättre efter 
en 5—6 ve ckor, men man bör ej 
upphöra med gymnastiken för det. 

N :r 35. Som jag sett så många 
utmärkta råd i eder tidning vågar 
även jag komma med en fråga 
och hoppas få svar i Iduns Skön
hetsinstitut. Jag har genom att 
mycket tumma på min näsa fått 
den otympligt tjock. Finnes nå
got medel att få bort detta? Fin
nes möjligen någon salva, som kan 
ta bort det överflödiga tjocka? 
Tacksam för svar är 

Prenumerant sedan 6 år. 
En stund varje afton skall ni 

lägga på näsan en kompress med 
blyvatten ; kompressen bytes så 
fort den blir varm. Om dagen, 
isynnerhet innan ni går ut, bör ni 
gnida in näsan med blyättikssalva. 

N :r 36. Har en hel massa frå
gor att framställa till Iduns Skön-
hetsinstitut och skulle vara oänd-

På teatern 
håller »4711» sinnet och känslan friskt 
och mottagligt för intryck. Omgiven av 

dess milda och kostliga doft följer man 
handlingen på scenen med städse vaket 

intresse. 

En flaska »4711» är vid varje teat er» 

besök lika välbehövlig som teaterkikaren. 

Man använde likväl blott den äkta 

(BlåsGuldsEtikett). Sedan år 1792 framställt 

efter urgammalt originabrecept och all* 

-3 tid i samma överlägsna kvalitet. 

FABRIKEN 

Förståndig och behaglig slemlös-
ning vid katarrer, bronkit, influ
ensa (förkylning), astma, kramp
hosta, rethosta, etc. vinnes snab
bast och effektivast genom lung-
medlet 

'EAI'DKCOIOOHE 
— Lagligt skyddat — 

Då naturen själv i och för för
drivande av akuta sjukdomar be
gagnar sig av kroppens utsöndrin. 
gar, så måste varje tillvägagående, 
som understöder naturen, med 
nödvändighet bidraga till sjukdo
mens botande. 

Självklart är det fördelaktigare 
och större utsikt till bot att av
lägsna det sjuka slemmet än att 
innestänga det. 

Tussin, välbeprövat sedan 20 år, 
är enkelt, naturligt och välgöran
de, rensar lungor och luftrör, då 
exempelvis e tt segt slem sätter sig 
fast i lungan, som försvagats ge
nom l ångvarig hosta. — Bruksan
visning medföljer. 

Pris : 5 kr. Räcker en månad. 
14 :e upplagan (70—75 tusendet) 

av broschyren "Om Tussin" sän
des jämte prospekt gratis på be
gäran. 

"H. den 24.2.21. Jag har 
haft en ovärderlig nytta av Tus-
Bin och vill aldrig vara den för
utan. Har erfarit så glädjande 
resultat att jag ingen gång för
ut gjort liknande — och jag har 
likväl använt många slag under 
min sjukdom. Rekommenderar 
den till alla, jag tycker vara i 
behov av effektivt hostmedel, och 
önskar bara att den vore att till
gå å sanatorierna. Vad lindring 
det vore att erhålla i stället för 
den eviga Rosén och codein, som 
bjudes vid alla tillfällen och om
ständigheter. Med högaktning 

Gör ett försök med Eau de Cologne^Tvål 

Har Ni 
provat 
A X A  havregröt • 

Originalbrevet 
till förestående 
utdrag har före-
tetts mig, betygar 3/^^J 

Stockholm den 31 f&fK II 
6 juli 1921. 

Ex officio : \^/Vc/ 
Uno Oldenburg, 
Notarius Publicut •— 

Fru HEDVIG LINDHOLM. 
Upplandsgatan 68, Stockholm. 

Perenna Växter |( Flaggor 
Sticktäcken 

H I !•' 0°k 
1 !" kW Vadd madrasser 

i alla prislägen o. 
f kvalitéer. Begär 

[} prislista. Driftiga 
» ^ agenter antagas. 

Göteborgs Flagg- & Täckfabrik 
GÖTEBORO I. 

100 st. i 50 vackra sorter, vårt 
val med namn Kr. 25: — 

50 st. i 25 vackra sorter, vårt 
val, med namn Kr. 15: — 

25 st. i 13 vackra sorter, vårt 
val, med namn Kr. 10: — 

Stam-, Thea- och Remontantrosor 
nya sorter, kraftiga exemplar 

billigast från 

LinKöpings Trädgårdsförening 
Rt. 15 49. Katalog gratis o. franko. 

velocipeden är en 
idealisk present 
till v arje skolbarn. 

A/B NYMANS VERKSTÄDER 
UPPSALA. 

De i 11 :o 9 av Husmodern an
vända nya planteringskrukorna 
finnas i varje välsorterad bosätt
nings- och blomsteraffär samt ut
ställda till påseende i Husmoderns 
utställning, Birgerjarlsgatan 26. 

WIDLUND & FRIDÉN 
67 MÄSTERSAMUELSGAT. 67 
R. T. 14207 Stockholm S. T. 6792 

Begär alltid 

Östermalmsgatan 24, Stockholm. 
Filial : Södra Allég. 9, Göteborg. 

Oöfverträfflig 
Ull 

såser, 
bakning, ^ 

maizenagrôt 

London & Paris. M u s i k i n s t r u m e n t - ,  
Bok- och Pappershandel. 
Manufaktur- och korta 
varor. Reseffekter m. m. 

Förstklassiga kvaliteter 

Kaffe. Teer. Kakao. 
S k o k r S m .  
Armétvål. 
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Tvättpulver 
- de &' 
öndå de 
bästa. 

DuKtyger - HandduKar 

V i t a  v ä v n a d e r  
till fabriKspriser 

Almedahls För s.-Magasin 
OBS.! 55 Kungsgalan 55. OBS./ 

G Ö T E B O R G  

MÖ6EFTEKTIW\ 

VÄBlELEPnin^-Jiri  vom m m UO CO 
B O R.  Â3  

Alla Råttor loc
kas utav Mu-

f ridin" 
Det verkar som 

förgiftat vin 
Dess färg är röd 
Och Muridin är 

M  , r  ii. .  säker död. 
^ MURIDIN 
a dÖCt försäljes i alla 

kemikalieaffärer och apotek i flaskor à 
2: 25 & 4 kr. 

OBS.! Oskadligt för husdjur. 

Crème Odalisk 
ger torr och ojämn by ungdomlig charm. 

Pris pr burk kr. 3:— och 5;—. 
Nederlag: 

PARFYM. JONNY JOHNSSON, Hamng. 2, Stlïm 
Till landsorten mot postförskott. 

cLspohsl Ler re 
är Hans Höghet FÖRDOMEN, som ännu 
idag hindrar mänga fruar frän att köpa, 
en utmärkt smörsort bara därför alt den 
inte är tillverkad i ett mejeri på landet. 
Och det är intet gratisnöje alt lata honom 
regera-det kostar hundratals kronor 
om året,om man täter Ivinga sig alt köpa 

mejerismör i stället för 

KJQJglÄ 
"BÄ STA-VÄX T" 

Jöunfcs  

ligt tacksam att få dem alla be
svarade, enär jag är ny prenume
rant och ej har tillgäng till några 
gamla nummer. — i) Hur få rött 
hår något mörkare utan att färga 
det? — 2) Hur få långa, mörka 
ögonhår och mörka täta ögon
bryn? — 3) Skulle så gärna vilja 
ha vit fin hy. Har för närvaran
de ömtålig, nästan lilasfärgad fet, 
porig hy och får mycket lätt fin
nar. Hur bör jag bäst sk öta hyn? 
Har tänkt sluta upp att tvätta 
mig med vatten och i stället an
vända oatine-créme. Kan det mån
ne vara bra? —4) Min hals är 
nedtill mycket smal med en stor 
utskjutande kota i nacken. Finns 
någon bra gymnastisk rörelse, som 
kan avhjälpa detta? 

16-årig göteborgska. 
1) Håret mörknar nog med ti

den. Ni kan få det litet mörkare 
genom att använda hårolja. Den 
bästa oljan består av 2 delar ri
cinolja och i del alkohol. Tag 
bara inte alltför rikligt så att hå
ret ser oljigt ut. Sköt sedan bä
ret väl med regelbundna tvättnin
gar och dagliga borstningar. Det 
blir därigenom glänsande, välvår
dat och vackert. — 2) Gnid in 
ögonbryn och ögonhår varje dag 
med litet ricinolja, blandad med 
några droppar alkohol. Ovan
nämnda hårolja duger och kan be
gäras på apoteket. — 3) Ni bör 
tvätta ansiktet grundligt varje af
ton med varmt vatten och god 
toalettvål, sedan massera det med 
någon god hudcréme. Hur mas
sagen tillgår ser ni i sv. på fr. 25 
senare delen. Att sluta upp att 
tvätta ansiktet med v atten vore re
na vansinnet, då först skulle fin
nar och pormaskar riktigt frodas. 
Eftersom ni har ömtålig hy bör 
ni välja någon god svensk tvål 
utan för mycket skarpa ingredi
enser. — 4) För att få halsen 
jämn och rund se sv. på fr. 20. 

I Dessutom kan ni varje dag göra 
följande huvudrörelse för att så 

1 småningom få bort k nölen på nac-
ken : Sätt händerna i sidorna, rulla 
huvudet i stora cirklar 8 gånger 
åt vardera hållet, böj huvudet se
dan så långt bakåt ni kan 8 gån
ger å rad samt till sist, vrid hu
vudet haslic/t omväxlande åt hö
ger och vänster så långt bortåt 
axeln ni kan, även det 8 gånger 
åt vardera sidan. 

N :r 37. Var snäll ge mig upp
lysning om det är skadligt för hå
ret eller för hårbottnen att pudra 
håret. Jag har använt rispuder 
och tycker alt håret blir mjukt 
och vågigt. Jag har mycket fett 
hår och anlag för mjäll. Finnes 
något hårvatten som gör samma 
nytta? Lisa. 

Att pudra håret för någon gång 
kan ej vara skadligt om man ef
teråt grundligt borstar och tvättar 
det, men att göra det för jämnan 
är absolut förkastligt enär hår-
kärlen bli tilltäppta och körtlarna 
ej kunna avlämna den avsöndring 
som är nödvändig för hårets be
stånd. Mjäll böra avlägsnas ge
nom regelbundna hårtvättningar, 
2 g ånger i månaden för den som 
har fett hår. Hur tvättningen till
går ser ni i sv. på fr. 141 i n:r 
51 av 1921. Har ni ej det num
ret är det lätt att skaffa det från 
Iduns expedition. — Här ett re
cept på i in k tur för oljigt hår: 7 
gr. dubbelt kolsyrat natron, 7 gr. 
borax, 56 gr. eau de cologne, 28 
gr. renad sprit, 14 g>". konsjonell-
tinktur, 448 gr. destillerat vatten. 
Bäst att låta utföra receptet på 
apotek. Tinkturen omskakas före 
användandet. Drypes i håret och 
inmasseras i hårbottnen. 

I KOKET 
OCH vy 

PÅ MATBORDET 
Ä R  

Qrboqa 

A ' 
hl 

\ti A 
Lf A * 

HUSMÖDRARNAS 

OCH 

Med en 

HUSQVARNA SYMASKIN 
häller Ni hela familjen hel och fin. 

Syr, märker, stoppar och lagar utmärkt 

Maskinen 
alltigenom svenst. 

Bekväma 
ielalni.ngsvlltkar. 

SVENSKA MEDICINALVÄXTFÖRENINGENS 
torkade blåbär, lingon, spenat, dill, sopprötter m. m. 

Högsta kvalité. Billiga, hållbara, lätta att förvara och 
enkla att anrätta. Bären ge utmärkta soppor. Lingonen 
ge dessutom en god sylt. Sopprötterna ge med obetydlig 
fettillsats en välsmakande buljong. Utförlig beskrivning med
följer varje kartong. Finnas i varje välsorterad speceriaffär. 

OBS.! Förekomma i minut endast i våra kartonger. 

Qoiawyn(;„ 

t a n d - c r e w e  öre 

Det t a  ka f fe  
r ekommen
deras  sä r 
sk i l t  f ö r  god  

och  fy l l ig  
a rom.  

PERCY F. LUCK & Ca 

fDellins Food 
är en världsberömd, lättsmält kraftnäring för barn, ammande möd
rar, konvalescenter och å lderstigna samt för personer, som lida av 
mag- eller tarmsjukdomar. Förordas av läkare. Köpes i apotek, 
speceri- och drogaffärer. Mcllins Food Depot, Malmö. 

FläcKuttagningsmedlet 

Quillayol  
Detta synnerligen praktiska och bil

liga medel för rengöring och tvättning 

av såväl ylle- och sidentyger som oljc-

målade och lackerade föremål finnes 
nu åter till salu å apotek samt i mate

rialaffärer i flaskor à 0: 60 och 1 kr. 

APOTEKET LEJONET 
MALMÖ. 

SOLOK^f p| 
'«-i-

AB.maimö 
KAFf t  KOMPANI  

X *  O E R  B Ä S T A  
J A - A  K A , , , R  

O T T O M A N E R  
PABAN, Stjärng 5 (inv.Odenplan)Sthlm 

F A L U-
Ä T T I K A  
— den bästa konserverings-, mat- och 
bordsättika, som finnes i m arknaden — 

I 

tillverkas av 

STORA KOPPARBERGS BERGSLAGS A.-B. ! 
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Spädbarnens 
hudvârd. 

För detta ändamål får endast använ
das en hudkräm, som är fullt neutral 
och svagt kylande samt innehåller det 
rätta fettet. Den mest bekante av alla 
dermatologer, professor Unna, har kon
staterat, att de viktigaste beståndsde
larna i hudfett äro Cholesterin och des-

scstrar. Detta är den verksamma be
ståndsdelen i oxygenolfabrikens Ama-
rant-Coldcream, som är den mest ra
tionellt sammansatt hudkrämen. 

N :r 38. Kccre Idun- Vil De 
vaere elskvasrdig at göre mig en 
Tjeneste og give mig et godt Mid-
clel til at faa mit Haar rigtig lyst. 
Cammomilthe hjelper ikke. Deres 
takbare danske Lasser. 

Att göra blont hår ljusare utan 
konstlade medel är omöjligt. Det 
mest effektiva är 10—30% väte-

• superoxid, men som detta i läng
den verkar skadligt vill jag ej till
råda detsamma. — Ett fullstän
digt oskadligt medel a tt göra ljust 
hår ljusare är följande : 50 gr. 
färsk rabarberstjälk skuren i små 
bitar, 50 gr. tunt flytande honung, 
läggas att draga i 150 g r. vitt vin. 
Får stå i 24 timmar, silas och häl
los på fla skor. Sedan håret blivit 
tvättat fuktas det med blandnin
gen som gnuggas in i håret och 
masseras in i hårbottnen ; får se
dan torka in i håret vilket där
efter borstas grundligt. 

N :r 39. Snälla Skönhetsdoktor ! 
Vad är att göra vid mitt hår, som 
trots täta tvättningar är alltför 
fett? Besväras även mycket av 
mjäll. 

Bekymrad flicka i tonåren. 
Se sv. på fr. 37. 
N :r 40. Mitt hår är så tunt och 

glest och kan jag ej få det att 
växa, trots att jag sköter det på 
bästa sätt. Tvättning 1 gång i 
månaden med såpsprit etc. Var
annan kväll använder jag ett hår

Det är inte någon måtta 
på den skräck, en äten råt a 
åstadkommer, när med möda 
fyon sig söker litet föda. 
J^om nu ner och börja skura 
musen tåter ej sig fura. 
7 paketet, nog enoar 
gissar tätt, är "Sofidar". 

vatten bestående av eau de co
logne och svavelblomolja, och tyc
ker jag att håret härav blir poröst 
och lättare att kamma. Kanske 
det ej är bra i längden använda 
detta hårvatten? Har ej några 
mjäll. Vore tacksam få veta vad 
jag skall använda för hårmedel 
för att få litet bättre hår. 

Fru Maja. 
Ersätt det hårvatten ni använ

der med följande iinktur för tunt 
hår: 70 gr . kantaridtinktur, 70 g r. 
jamajkarom, 14 g r. glycerin, 7 gr . 
seskviolsyrat natron, 20 droppar 
rosmarinolja. Detta blandas väl, 
sedan tillsättes 225 gr. destillerat 

I vatten. Halva satsen kan begäras 
om ni t3'cker d en är för stor. Ut-
föres bäst å apotek. Tinkturen 
drypes över håret och masseras in 

hårbottnen. 
Fru Skönhetsdoktorn. 

S O L I D A R  
försäljes överallt i 
helpaket à 52 öre 
halv- „ „ 27 „ 

En hemlighet 
:ir varför Yvy-tvålen blir mer och mer 
berömd och efterfrågad. 

Endast den, som en gång använt 
YVY-tvålen, vet varför han ej använ
der andra toalcttvålar. 

Damer och herrar, som sätta värde 
på ungdomsfriskhet och ett vackert 
yttre, uppnå detta genom ständigt bruk 
:iv den med förskönande parfymer och 
välgörande ingredienser tillverkade 
Yvy-tvålen. 

Yvy-tvålen är den mest fulländade 
toalettvål, som kan åstadkommas till så 
lågt pris, att den kommer till använd
ning i varje hem. 

Yvy-tvålen är tillverkad på särskild 
för denna tvål utmärkta metod, med 
tillsats av de mest utsökta essencer på 
<lctta område samt med stöd av veten
skapen, under noggrannaste beaktande 
av hygienens fordringar. 

Yvy-tvålen e rhålles i varje välsorterad 
affär från Ystad till Haparanda. 

Österlin & Ulriksson, 
Kem.-tekn. fabrik, Ystad. 

LÄSARINNORNAS 
SPALT 

Mer än en gång har våra hjär
tan klappat a v stolthet, när vi läst 
i t idningarna huru ädelmodigt vårt 
kära fosterland åtagit sig att lind
ra nöd och elände i Tyskland och 
Österrike. Vi erkänna det till fullo, 
att intet offer var stort nog för 
att bringa hjälp åt dessa så hårt 
prövade länder. Vi skola hoppas, 

att Sverige en gång i tiden skall 
få röna tack för sin storsinthet. 

Har månne en enda av dessa 
många välgörare någon gång tänkt 
på att det kanske också kan leva 
några av hans eller hennes eget 
lands folk därnere i detta nödens 
land, som kanske är i större be
hov av både kroppslig som andlig 
spisning. År 1920 öppnades hem i 
Sverige för 10,000 utlän dska barn. 
Men det är hårt att behöva åse 
huru svenska folket så helt upp
går i sin strävan för att hjäl
pa en främmande nation ur nöd, 
att de helt glömma sina egna 
landsmän, som ofta lida mer 
nöd, enär de äro helt anvisade till 
sig själva. Jag söker nu sedan 
flera mån. efter att få ett hem 
för min 15-åriga dotter till som
maren hemma. Men alla hjärtan 
och dörrar äro hårt tillslutna för 
de svenska barnen. Jag vände mig 
för en längre tid tillbaka till pas
tor Sebart i Berlin, i hopp om 
hans bistånd, men samma n egativa 
resultat. För svenska barn finns 
helt enkelt inga hem i Sverige! 
Det känns bittert för oss härute 

Ändå mera, än för en liten mus, 
är husmodern rädd för storrengöringen i kök 

och våning och för stortvätten se'n, alla husmödrars 
skräck. Men både storrengöringen och stortvättcn 
göras till mycket lätta och ingalunda avskräckande 

SoHdarKl'L, 
arbeten, när husmodern härtill använder det under* 

görande medlet »Solidar». 

»Solldar» är husmoderns billigaste och tillförlitligaste 

hjälp vid all slåss rengöring 

att nödgas erfara dylikt. Och jag 
vågar påstå, a tt det vore till s törre 
välsignelse för Sverige för fram
tiden, 0111 d e läto en del av allt 
det goda de göra för främlingar
nas barn, komma sitt eget lands 
folk till g odo. 

Skall måhända i en senare fram
tid Sverige översvämmas av främ
lingar, och det kärniga svenska 
folket skall nödgas leva i utlandet 
hela sitt liv, dä rför att främlingar 
har undanskjutit dem?! 

Det är mina såväl som mina 
svenska vänners känslor och tan
kar som dikterat detta brev. Och 

om detta är i stånd till att väcka 
sinnet och medkänslan för Edra 
systrar och bröder i utlandet, så 
är vår önskan uppfylld. 

Och hoppas jag att tidningen 
välvilligt upptager detta, och att 
de ärade läsarinnorna må bemöda 
sig om att sätta sig in uti vårt 
läge, och bringa oss en smula för
ståelse till mötes. Och ursäkta en 
som levat halva sitt liv i u tlandet, 
och ej mer så helt behärskar sitt 
modersmål. 

Karin Sjöstedt, 
Gärtnerweg. 2, 
Frankfurt a/M. 

Blomsterlökar, rosor m. m. för varplantering: 

Kinesiska Silkes-ploner. 

Kinesiska Sllkes-pioner. Dessa träd
gårdens förnämsta prydnadsplan
tor äro vinterhärdiga, ge härliga, 
stora silkeaktiga blommor i säll
synta färger och dofter. En gång 
planterade stå de för varje år på 
nytt i blom. Finnas i en mängd 
färger och nyanser från klarvit, 
eréme, rosa, röd till djup purpur. 
Pris pr 1 st. 1: 65. 5 st., en av varje 
färg. 7: 80. 10 st. 15 kr.. 15 st. 22 kr . 
5 st. av en färg: 7 kr. Lov. även i 

GARANTI: Varor ej 
medföljer varje order. 

bl. färger, vårt val. 5 st. 6 kr., 10 
st. IL kr.. 25 st. 25 kr. 

Remontantrosor utmärka sig fram
för alla andra rosor genom sin 
rikedom på vackra och lysande fär
ger, från renaste vitt och rosa till 
djupaste mörkrött och violett, de 
äro dessutom mycket härdiga. 

Remontantrosor finnas i färger 
karminröd, svartröd, mörk purpur, 
snövit, silkesrosa och rosa. Pris pr 
styck 1: 75. 6 st., en av varje färg, 
10 k r., 5 st. av en färg 7: 50. 

Thea-hybrid- och Thea-rosor äro 
mycket rikblommande. blommorna 
äro mycket välluktande och ha en 
fin och elegant form. Do finnas i 
många praktfulla sorter och färger 
från scharlakan, rosa, orangegul, 
laxfärgad, laxrosa, korallröd, rent 
gul till orange-rödgul. Pris pr 1 st. 
2 kr., 8 st.. en av varje färg, 14 k r. 
5 st. av en färg 8:50. 

Polyantharosor äro de för plan
tering i kruka allra lämpligaste, de 
äro mycket rikblommande. stam
men är buskformig och blommorna 
framkomma i stora klasar. Äro 
även synnerligen lämpliga till griyp-
per. häckar och infattningar. De 
finnas i härliga färger från vitt, 
mörkrosa. körsbärsröd, ljusrosa till 
mörkrött. Pris pr 1 st. 2 kr., 5 st., 
en av varje färg:, 9 kr., 5 st. av en 
färg 8: 50. 

KISnerosor äro kraftigt växande 
och oerhört rikblommamde, plante

veranda eller fri

stående i gräsplaner. Finnas i 
färger, rosa, stålblå. gul, röd, vit. 
Pris pr st. I: 75. 10 st., 2 av varje 
färg. 16 kr., 5 st. av en färg: 7: 50. 

Höst-phlox är en praktfull grupp-
växt genom sin rikedom på färger 
och blommor. Under blomningsti 
den är den så överhöljd med blom
klasar, att inga blad synas, endast 
blommor. Phlox finnes i färger 
vitt, rött, rosa, rosa med rött samt 
lila. Pris pr st. 1 kr., 5 st.. en av 
varje färg, 4: 50., 5 st. av en färg 
4 kr. 

Aneinoner, härliga, storblommiga, 
i vackra färgnyanser, blomma hela 
sommaren och trivas överallt. 6 st. 
85 ö re. 12 s t. 1: 65, 24 s t. 2:95, 50 st . 
5: 50. 100 st. 10 kr. 

Ranunkler, präktiga dubbla blom
mor i mycket vackra färger, ut
märkt gruppblomma. 10 st. 75 öre, 
15 s t. 95 öre, 25 st . 1: 95, 50 s t. 3: 75, 
100 s t. 7 kr. 

Enkel begonia, äkta jätteblomman-
de. i färger vit. rosa, gul, orange, 
scharlakan och svartröd. 1 st. 35 
öre, 6 st., en av varje färg 1: 95. 
10 st., en färg, 3 kr. 

Dubbel begonia, stora, dubbla 
blommor i färger som enkel be
gonia. 1 st. 38 öre, 6 st. 2:25, 10 
st.. en färg, 3: 25. 

Gladiolus, ny prakt, vackraste 
nyhet i färger vit. laxrosa, orange-
röd. rengul, indigoblå. sammetsröd, 
mörkrosa, karminröd, 1 st. 33 öre, 
8 st., en av varje färg, 2: 45, 10 st., 
en färg, 2: 75. ras intill mur, 

till belåtenhet återtagas, ej grobara ersättas med nya gratis. Order torde 
W i d n e r t z '  F r ö h a n d e l ,  

Montbretla. mycket vacker grupp
blomma, gula. orange och röda ny
anser i blandning. 10 s t. 98 ö re, 15 
st. 1: 45, 25 st. 1: 95, 50 st. 3: 75, 100 
st. 7:25. 

Alla ovannämnda blomsterlökar 
äro avsedda för trädgården. För 
krukodling rekommenderas: 

Prakt-kruk-llljor, jätteliljor med 
enastående vackra blommor, för
nämsta och mest eleganta kruk-
blomma. Jättelökar. Färg: vit, 
rosa. röd. 1 st. 1:75, 3 st., en av 
varje. 4: 95. 

Ny-kruk-Calla är just inkommen 
i nya, extra goda variationer, 
mycket kraftiga lökar. Vackraste 
och mest omtyckta krukblomma. 
Finnes i färger: renvit. rengul, vit 
med brokiga blad. 1 st. 1: 45, 3 st., 
en av varje. 4:25. 

Gloxinia. Olika färger. Pr st. 60 
öre. 5 st. 2:50. Utmärkt vacker 
krukväxt. 

Fransad Kruk-Begonla, i färger 
som enkel begonia, stor, praktfull. 
1 st. 48 ör e, 6 st. 2: 75. 

Köksväxt- o. Blomsterfröer i lager. 
Prislista gratis. Återförsäljare och 
agenter antagas. 

varorna sändas överallt, nog
grant packade och med garanti för 
varans äkthet och grobarhet. Li
kvid uttages genom postförskott 
eller efterkrav, order understigan
de 5 kr. torde åtföljas av likvid, 
gärna i frimärken, jämte 80 dr« 
till porto. 

insändas snarast. Obs.! Odlingsanvisning 
H ä l s i n g b o r g  I O  
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i r 
Minskade 

I N K O M S T E R  
kräva minskade 

U T G I F T E R  

Vår 

S O M M A R -
K A T A L O G  
för 1922 har nyligen ut
kommit, omfattande ett 
rikligt urval manufaktu
rer, korta varor m. m., 
varav en mängd säsong
artiklar och fina nyheter 
i goda Kvalitéer och till 

ENORMT BILLIGA PRISER. 

Edra utgifter minskas, 
om Ni köper vad Ni be
höver för hemmets och 
det dagliga livets behov 
efter vår katalog. Den 
erhålles pä begäran gra
tis mot endast portolösen. 

ÅHLÉN & HOLM A.-B. 
Stockholm. 

K A 
«iiiimiiiiiiiiiiiiiiii 

V I T R U  M S  

F E R R O L  
är det kraftigast aptitgi-
vando och mest stärkande 
av alla moderna organiska 
järnpreparat. Synnerligen 
lättsmält föredrages det av 
den ömtåligaste mage. Vid 
blodbrist och svaghet av 
största verkan. Dess ange 
näma smak gör att det med 
lätthet tages av såväl barn 
som vuxna. 

Tillverkas å 
APOTEKET VASENS DROG
HANDELS LADORATORIUM 

STOCKHOLM 
Originalflaskor om 500 gram. 

Fâs â alla apotek. 

Släktforskning 
i svenska och utländska arkiv ut-

föres av 

Kyrkoherde H. Södersleen, 

Askersund. 

Å .Z/1DÎG? 

Shampoing - Sh/vtr 
rmar kJref, b«rft««er mjäll, 

styrbar hérratan, be#er*er Mrvixlen, 
de» anv«nd<md« é r 

en  ve rk l ig  n ju tn ing .  

QTTOMANER 
Förmånliga betalningsvillkor 

THORWALD OLSÉN, B lecktornsgränd 6, S thlm. 

En säker inkomst 
erhålla alla, som kö
pa vår patenterade 
automatiska snabb-
îtickningsmaskin FA
VORIT. Maskinen 
kan tjänas in på två 
månader. Begär vill
kor och prospekt, 
som sändes mot ett 
20 öres frimärke. 
Redbara manliga och 
kvinnliga agenter an
tagas. På förekom
men anledning få vi 
fästa ärade speku
lanters uppmärksam
het på, att FAVO
RIT stickmaskiner cj 
äro att förväxla med 
andra mindervärdiga 
utländska rundstick-
ningsmaskiner. 

HEMMASKINER 
7, Stockholm. Avd. 7. 

- A.B. 
Kungsgatan 

Tablet-

verka 
snabbt o. 

säkert vid 
Huvudvärk 
Ischias 
Influensa 

Olycksfall- och sjuk-
Skadestånds-
Automobil-
Motorcykel-

Glas- o. Yattenskade-
försäkring. 

Försäkrings A -B. NORNAN, Göteborg 

Tänk alltid pô 
I N T O  R A I .  A N S  

vid behov av Glas och Porslin. 
Tegncrgatan 23. — Odengatan 41. 

Direkt Linie till Amerika. 

Reumatism 
Gikt 
Nerssmärtor 

Inga skadliga biverkningar. Starkt 
urinsyrelösande går Togal till 
till sj älva roten av det onda. Dess 
smärtstillande verkningar märkas 
genast, även sömnlöshet bekäm

pas med Togal. 
Finnes å alla apotek. 

Stort urval 
av barnsängar, turistsängar, madrasser, 
täcken, filtar, mattor, gardiner. 

Billiga priser. 

A D O L F  P E H R S O N  
NYBROGATAN 34 

Stockholm. A. T. öst. 36 73. 

L 3 n 11) Il S h å 11 S- taim-tnflaLiÉi 

lärarinna 
rhåller plats vid Hussborgs lanthus

hållskola (Medelpad) med undervis-
ningsskyldighct huvudsakligast i huslig 
ekonomi. Lön och förmåner enl. lag (2 
kortare kurser). Platsen tillträdes 1 :sta 
maj och skall ansökan vara insänd före 
den 20 :de april till Styrelsen för Huss
borgs lanthushållsskola, Johannisberg. 
Vidare upplysningar erhållas från 

FÖRESTÅNDARINNAN. 

r ému 1vi 

Skeppsbron 16, Stockholm. 
Tel. adr. Transatlantic R. T. 7890. 

wrer ocJt c uuéimg 
'CirtJiÅ£an 

BEGÄR VAR KATALOG NV W 
HUGO SVENSSON &C9 

GÖTEBORG 

S plrella-Koreetten. 
Bekväm, hälsosam. Ett års garanti för 
fjäderns hållbarhet. Fru H. Gellersten, 
S:t Paulsgat. 6 C, Sthlm. A. Sö. 4299. 

Svenska Kur or t förening en 

myck. språkbild., musikal, och utbild. 
i målning, fin och anspråkslös, söker 
för sommaren uppehåll i verkligt god 
familj. Tal. och inusikundcrvisn. Re-
seersättn. nödvändig. Reflekt. erhåller 
upplysn. av fru Tora Fries, Valhalla
vägen 25, Stockholm. 

A „R RJp Badanstalt, Katrine-
' _ holm, Kneippbad, Starkt 
radiumhaltigt vatten. Skogsluft. Uppl. 
Badkont. Bie. Läk. : Stadsl. R. Pou-
sard, Katrineholm. 

Rnrcrholm (öland>- Härl- klimat. porgnmm A„a slags had 0 bc. 

handlingar. Bill. priser, överläkare 
Dr Joh. O. A. Bergqvist. Uppl. Kam-
rerarck. 

RAc+nHg Havsbad o. kuranstalt. 1/6 pasmu» _1/9 Milt, jämnt klimat, 
häri. läg., en av Västkustens natur
skön. badorter. Läkare: Dr Anders 
Weltzin, Stockholm. Gymn.-dir. Th. 
Holmberg. 

ninrcSfra Brunn, Vcrsås. Lugnt, ujursatra sti l la) enke)t  Högt 0. 
fritt läge. Järnkällor. Väl serv. bad. 
Hetluft. Elektr, ljusb. Omsorgsf. 
massagebeh. Bill. Läk. : Fredrik 
Sundelin, Uppsala. 

PHn (Vcrml. Eda) Charlottenberg. 
C,U* t  Säs. 6/6—15/8. Utm. bad, 

gyttje-, tallbarrs- o. el. Kvartslampa. 
Gott bord. Goda bäddar. Läk. : Dr 
Alfhild Tamm, Stockholm. 

PISIlnnQ c :a  800 mtr  ö. 11 • * bjö rk-
rjHHIItta sk0gsb. Häri. fjälln., gott 

bord, c:a 60 rum . Juni—Aug. Läk. 
E. Rodhe. 

Orännaforssa 
specialbeh. Läk. : Dr B. Björnsson, 
Sthlm. 

flntnrn pr Gnosjö, Smål. Högt 
_ i_ läg e i sk ogr. trakt vid sjö. 

Vanl. badf., god järnkälla. Rikst. 
Mass. Läk. 

Badanstalt 

IL O k £5. —17/8. Rheumat., Hjärtfel, 
Neurasth. Berömda gyttjebad. 

Radiuminhal. överl. Th. Hedborg, 
Sthlm. 

Lyckornas  Havsbad.  

Hjo 
bad. Utvidgade badlokaler. — God 
mat. överläkare: Dr E. Tengstrand, 
Sthlm. 

Hfilcnnc Brunnsanstalt, Hälsing-iiaiagiis horp Den bcrömda So. 
fiakällan. Järnkäll. Häri. havsbad i 
Öresund med sandstrand. Rcum. mag-
o. tarmsjukd., katarrer. Läk. : A. 
Björkman. 

Johannisdal - „f 
dioaktivitet, vars vatten anv. även till 
alla bad. Läk. : G. Ericsson, Köping. 

Iffiflvllr 8/6—21/8 v. Loftah. Häl-
IVK11V1K sobr. o. bad mot Rheum., 

Säs. 1/6—31/8. Häri. läge. Vackra 
skogsprom. Varma o. kalla bad. Läk. 
Füllst, restaur. Helinack. f r. Kr. 7 :.— 
pr dag. 

LvSekll Havsbad, klimatisk kur-
^ och rekreationsort, füllst. 
brunns- och badkur, sjukgymn. o. 
massage. Mod. anläggn. o. goda bo
städer. Nya bergsprom. Läkare: 
Axel Hellstenius, Sthlm. 

Mnlpn Båstad. Fullständig kurort, 
muicu, Varm_ o havsbad Vid

sträckt barrskog. Sjukgymnastik. 
Lekledarinna. Läk. : Doktor A. 
Weltzin, Stockholm. 

Mnrairnnd Havskuranstalt, utm. ma ra spec, gyttje- och 
tvålmassageb. Prosp. m. port. g. 
Badk. Läk. Dr Th. Julen. 

MpHpv) Skogssanat. Berömda järn-
" ,CUCVI käll m. radioaktiv utstråln. 

Qfrnmctnrl Havskuranstalt, milt 
havsklimat, berömda 

gyttjebad, nytt friluftsbad, solbad. 
Säsong 10/6—31/8. Läkare: A. 
Bergel, Sthlm. 

Sätra Brunn 
busstr. Gyttjeb., ljusb., gymn., 
mass., särsk. matordn. f. magsj. ö. 
2/6—4/8. Int. : Dr Alfred Bjure. 

Söderköping g™r",.k°S, b *d-
hus. Nauheimerb. Elektr. ljusbad. 
Sjukgymn., mass, och hetluftsbeh. 
Utm. skogsprom. Gott, bill. bord. 
Läk. : R. Almberg, Sthlm. 

Bad- och Kuranstalt aUUCfiCIJC har återupptagit sin 

verksamhet. öppen året om. Sä
song: Juni-Aug. Fullständig varm-
o. kallvattenkur. Badläkare D :r Al
fred Ljung. 

Tmnäc Vattenkuranst. öppen året i runas om_ Varm. 0_ kaliv.-beh. 

m naiiii 
för damer och barn från Oxie, Bara, 
Tarna, Ingclstads härad, utställes i 
Stockholm, Bikupans försäljning, Kla-
rabergsgatan 21. Beställningar motta-
ges där eller direkt Malmö. — För
frågningar om dräkter besvaras omg. 
Ingrid Andersson. 

Nationalära ktsaffär, 
Biiltzarsgatan 27 - MALMÖ. 

Rt. 3912. 

Utm. g yttje. o. halvbad. Sol- o. luft
bad. Kalla bad i Vättern. Terräng-
kurer. Dietiskt bord. Läk. Professor 
G. Bergmark, Uppsala. 

Norrtelie 10/6—26/8 .  Berömda 
» gyttjemassagebad, spec. 

• led- o. muskclreum. Kolsyre- o. tall-
barrsb. Kamr. Hilda Peterson. Läk. 
I. Wiidner. 

Nvbro k"1 ' * r" Kalmar. Häri. 
" furuskog. Torr grusgrund. 

Alla badformer. Starka järnk. Mas 
sage, gymna., hetluft, elekt. Tcsla. 
Bill. Gott bord. Med doktr. Gustaf 
Lundahl, Sthlm. 

Porlfl Brunn. Berömda, kraftiga 
järnvatten. Füllst, badanst. 

Gikt, Nervsj. Läk.: W. Bergwall, 
Kneippbaden. 

I  n n n n ç k p r f p  H ä r l -  l ä S c  a  S m â l -LannasKeue hö?1 900 ft  ö h 
Skogr. trakt. Stark järnk. Alla badf. 
Spec, gyttjeb. Kneipp, ö. 3/6. Lak. 

I term. 1/6—1/7-. II term. 5/7—2/8. 
Postadr. Porla. Läk. : Docent Med. 
dr Harald öhnell, Birgerjarlsg. 31, 
Sthlm. Rt & At. 

Dnnn(>hv Brunn. Järnkällor. Bad. Konncoy Rekreation. Füllst. Di-
etkurer för socker-, tarm- o. njursj 
m. m. Läk. : Docent Med. dr Thor-
ling, Uppsala, Dr Rietz, Dr Falk o. 
Dr Kinberg. 

Rostock LSff iï£: 
re. Förstkl. mass. Bill, restaur. 

Luftbad, Röntgen, Höhensonne, Diet-
kur. Moderata priser. Läk. : H. 
Tham, Tranås. 

T«Aca Bad- och sommarvistelseort. 
Naturskönt läge. Ren o. stär-

kände luft. Varm- o. saltsjöbad. En 
läkare. 

H runn °- Kyrk-luiseooaa hulti  Bick_ Natursk_ 
läge i högt ligg. skogstr. Bill. Läk. : 
G. Helmer, Lund. 

Tvrinop Ba<* & S anatorium. Fy-ijrniiKC sika]_.dietisk kurort. ei. 
glöd- o. bågljusbad. Spektrosoll o. 
Högsolsbad. Teslastr., syrgasbad m. 
fl. Gott bord. God luft. Läk. : Dr 
O. Reimers, Tyringe. 

Ulricehamns 
om. Vidstr. skogsomr. Mer än 300 
m. ö. hav. Alla brukl. bad o. fysi-
kal. behandl.-met. Läk. : John A. 
Andersson, Ulricehamn. 

Havsbad o. gyttjebadan-Varberg stalt. Bästa havsbad, 
spec, gyttjebad. Elektr. ljusbad. Mo
derata avgifter och levnadsomkostna
der. Läkare: Dr Sigge Wikander, 
Storg. 12, Sthlm. 

Vichv med Strandbadet Kneippbyn. 
^ Läk. : K. Kallenberg, Strand

vägen 39. Spec, å ncrvsjukd. o. hyp-
not. bch. 

Orecrund Havsb- Harl- lasc-v/rcgrunu G<m bord nrukiiKa 

S  P I R  E L L A - K O R S E T T E N  
Beställningar emottagas av Ester Holm
gren, Hamngatan 13, Stockholm. 
Allm. 7979. Rt 2356. 

KORGMOBLER 
LILLA VATTÜG. 25.1Ä. T. 18241. 

STOCKHOLM. 

K N U T S O N S  
.14, 

Ottomaner 
oöverträffade 

badf. Läk. : D :r H. Åkerberg, öre-
.. grund. 

Osthammar .s^ydd
: 

vid 
vik av Alandshav. 

Många badf. billigt. Badläkare: D:r 
Alvin, Sthlm. 

Prosp. Adr. Dals-Rostock. 
Rvd Badanst. m. radioakt. järnk. 

Elektrisk ljusb., Massageb. 
Kneippb. Skog o. sjö. Billigt. Läk. : 

G* Cars Linköping. Bertel Möller, Sthlm. Atvm, ötmm. 
Medicinska förfrågningar besvaras av resp. läkare och för närmare upplysningar hänvisas till den av Sv. Kur-

nrtfnrenintren uteivna publikationen "Svenska Bad- och Kurorter" (tillgänglig i bokhandeln) och till de olika kur-
nrosnekt som erhållas genom kamrerarekontoren och Svenska Turistföreningen, Stockholm, samt genom 

Nordisk Resebureau;^ Stockholm, Operahuset; Göteborg, Palace Hotell; Malmö, Stortorget 13 A; Köpenhamn, 
Kristen Benikowgadc 1. 

OBS./ Önskligt är att kurgästerna medföra eget linne. 

i 133 — 390 — 

VARFÖR 
ÄR NI SJUK 

då HOMEOPATIEN bevisli
gen är den bästa hjälparen vid 
alla sjukdomar. Ring, skriv 
eller gör oss ett besök. Fråg-
lista för sjukdomsbeskrivning 

på begäran. 
Vänd Eder med förtroende till 

WESTLUNDS 
Fysikal. & H omeopafiska Inst. 

Hom. läkare. 

Vardagar 10—2. 
Aftonmottagn. : Tisd. o. Fred. 

6—7 e. m. 
R. T. 73935. A. T. öm. 16 16. 
Sturegatan 6 (vid Stureplan). 

STOCKHOLM. 

Avdelning för: Massage, sjuk
gymnastik, olika elektriska be
handlingar, hetluft m. m. (Bil

lig taxa.) 

O  B  S . I  
Institutet inflyttar i tidsenligare och 

mera centralt belägna lokaler, Sture
gatan 6, Sthlm (vid Stureplan) den 
12 April 1922. Vår gamla adress Klara 
Västra Kyrkogata 5, gäller t. o. m. 
den 11 April 1922. Tisd. den 11 April 

1922 s tängt på grund av flyttning. 
OBS.! NYA ADRESSEN. 

0m Ni är sjuK 
så vänd Eder till oss. En bok 
om homeopati jämte intyg, 
frågolista m. m. erhålles mot 
enkelt porto fr. F. Engman, 

hom. läk. Rörstrandsg. 16, 
Stockholm. 

Mottagning värd. 11—2, sön- & 
helgd. kl. A—5 c. in. Tid bestäl-
les pr Stlilms Tel. Vasa 36 60, en 
dag i förväg. 

Obs. ! Även massage i alla former. 
Ultra violetta strålar, Hetluft m.m. 

Edra krukväxter. De 
leva cj enbart av vat
ten. Giv dem Planta
gen, ett på veten
skaplig grund sam-

_ mansatt konc. växt
näringssalt. Erhålles på bleckburkar 
hos Frö-, Blomster-, Färg- och Kemi
kaliehandlare. 

En liten lyckoböna 
medföljer varje beställning à en sats 
babykläder innehållande 7 st. delvis 
handsydda plagg av prima typ o. mo
dell Kr. 15:—. En sats babykläder 
av fru Thams modell med s. k. en
gelsk blöja samma pris. D :o med bär
mantel Kr. 21 : —. 

Till landsorten mot postförskott 
Fru B. LIDBÄCK, Valhallavägen 53, 
Stockholm. Riks. 58 26. 

Babyutstyrslar. 
Bäst beprövade modeller, av fina till

behör kr.  10:—. elegantare kr .  15;  
Fru Thams modell med engelsk blöja 
o. gördel samt bärmantel kr. 18:—. 
Dopkl. o. mössa kr. 15:—. Mönster 
medf., enbart mönster kr. 2 : 50 För
frågningar och offert å större beställ
ningar besvaras mot dubbelt oorto 

DAGMAR JACOBSONS LINNÉ-
SÖ M NAD S AFFÄR. 

B 0 r  a  s- Rt. 1406. 

Ungdomlig charme, 
persikolen, mjuk och smidig hy gtr 
Majorskan Edmanns Idealcrêmc. Pri ;  

2 : — kr. per burk. Fås i ParfymafiV 
rer. I parti A/B Parfymeri Barlach. 
Stockholm C. 



LEDIGA PLATSER 

Husföreståndarinna 
av bättre familj och yttre, husligt bil
dad. enkel, sökes av oberoende, väl-
situcrad yngre medelåld. privatman av-
god härkomst. Familjeupplysn., foto 
(sändes ömsesidigt) till: "Framtids-
plats", p. r. Malmö 2, intill 1/6. 

Några 
elevplatser 
bliva lediga vid Bamavärn I, Faktorie
gatan 223—224, Göteborg. Närmare 
meddelar föreståndarinnan. 

rinna, 
medelålders, frisk, bildad, barnkär, 
helst ekon. ober. crh. plats hos kom
minister på landet (änkling). Jungfru 
finns. Sv. m. noggr. uppg., ref. o. foto 
motses till "Saeerdos G" under adress 
S. Gumailius Annonsbyrå, Stockholm 
f. v. b. 

Bil, nitat fill 
får plats att sköta 2 barn (11/2 och 
2 1/2 år) mot fritt vivre, å större herr
gård. Svar m. betyg cl. ref. till "Barn-
kär 1922", Iduns cxp. f. v. b. 

Hushållerska 
erhåller bra plats att sköta ensam 
affärsmans hushåll samt vid tillfälle 
hjälpa till i affären. Svar jämte ref., 
ålder och foto till "Ärlig', Iduns cxp. 

Ung engelska 
erhåller ljust, trevligt rum o. fritt vivre 
hos familj i närheten av Göteborg un
der sommaren inot ett par timmars 
daglig konversation. Ref. lämnas och 
önskas. Svar till "Engelska 1922", A.B. 
S. Gumailius' Annonsbyrå, Göteborg 
f. v. b. 

30-35 års 
stadgad jungfru, 
kunnig i ett heil« ikötsel önskas till 
2 pers. hushåll. Svar med rek., löncpr. 
och foto, som återsändes, till "Plikt-1 
trogen", Säfflc p. r. 

S:ta Birgittaskolan 
Regeringsgatan 19-21, Stockholm 

Rikstel. 141 08. Allm. tel. 51 90. 

Förnämsta läroanstalt för kvinnligt praktiskt handarbete 
Undervisning i klädsöm, linnesöm, barnkläder, all slags konstbroderi i 

spetsar, monteringar etc. Anmälningar mottagas dagligen 10—5. 
Elever mottagas 1 och 15 varje månad. Aftonkursen 2 gånger i veckan. 

Lägre avgifter. Lämpligt tillfälle att sy alla sina sommarkläder själv. 
EMMY KYLANDER. 

Trädgårdsintresser. skånska 
söker clcvplats. Svar till "Fritt vivre 
21", Iduns cxp. f. v. b. 

med ett par års vana vid kontorsarbete 
söker ny plats som privatsekreterare el. 
d. Är kunnig i maskinskrivning. Små 
anspråk. Svar till " Gärna à herregård" 
Iduns cxp. f. v. b. 

Enkel flicka 
önskar plats i bättre familj, att deltaga 
i husliga göromål eller som hjälp och 
sällskap vid resa. Har genomgått en 
kurs vid folkhögskola. Svar till "Vil
lig E—r", Iduns exp. f. v. b. 

INACKORDERINGAR 

Konfirmander 
(även gossar) mottagas. Laxarby präst
gård, Dalsland. Gustaf Meuller, kyrko
herde, adr. Bengtsfors. 

Konfirmander 
mottagas 15 juni—21 juli. Fjortonde 
året. Komminister Rudolf Möller, Sva
nesund, Orust, Bohuslän. 

Vid Tors häll 
med utomord. vackert läge på Tibble-
bergets sydvästsluttning mottagas nå
gra inackorderingar. Vegetarisk kost. 
Ref. Sv. Turistfören. Närm. upplysn. 
genom fr. L. Landgren, Torshäll, Lek
sand. Tel. 194. 

DIVERSE 

toner i 

Bildad flicka från gott hem, fullt 
kunnig att på egen hand sköta mat
lagning. servering samt övriga sysslor 
i ett bättre ungkarlshem med nutida 
bekvämligheter, erhåller väl avlönad 
plats den 1 maj. Svar med uppgift om 
lön, ålder och foto samt övriga upp
lysningar till "Proper och plikttrogen", 
S. Gumrclius Annonsbyrå, Malmö. 

PLATSSÖKANDE 
FÖRLOVAD FLICKA 

önskar komma i trevligt hem på landet 
under halva april och maj månad i 
prästgård eller annan fin familj i norra 
Skåne för att följa hemmets skötsel 
och med frun deltaga däri. Ar villig 
betala något. Svar till "R. S.", Box. 
22, Höör. 

Musikalisk troende flicka, 
kunnig i enklare matlagning o. bakning 
önskar plats i likasinnad familj som 
husmors verkliga hjälp. Även kunnig 
i enklare sömnad och handarbeten. 
Tacksam för svar till "Familjemedlem 
20 år", Iduns cxp. f. v. b. 

Musiklärarinna 
önskar komma i hem på landet under 
juli och augusti att mot fritt vivre un
dervisa i pianospelning eller ackom-
pagnera. Svar till "Richard Anderssons 
metod", Iduns cxp. f. v. b. 

Flicka 
önskar plats i början av maj. Kunnig 
i såväl enklare som finare handarbeten 
samt vävnader, deras uträkning och 
uppsättning. Även litet van vid kläd-
o. linnesömnad. Svar till "God vilja", 
Iduns cxp. f. v. b. 

, u ns Tyska 
önskar få komma i svensk familj, präst
gård eller dy!., för att få lära sköta 
svenskt hem. Svar till "Hjälp och fa
miljemedlem", Dag. Nyh., Stureplan, 
Stockholm, f. v. b. 

Sibyllegalan 36, Slhlni. Ril-.st. 73530. 
Kurserna börja efter påsk d. 20 april. 

IÇarin Engnér, 
Event. Rikst. o. A. T. Egnér, Brevik. 

Professor PATRIK HAGLUND» 
Gymnastisk-Ortopedisk-Kirurgiska P rivatklinik. 
R.T. 7025, St ureg. 62, Sthlm S.T. 8301. 
För behandling av stödje- och rörelse
organens skador, sjukdomar, deformi-

teter och funktionsrubbningar. 

D:r A. KARSTEN 
Medicinskt Blektricitets-, 
Ljus- och Röntgeninstitut 

Kungsg. 60, STOCKHOLM 
Behandling av 

•neumatisfta åkommor*. 

Göteborgs Enskilda 
Handels-Oymnasium 

östra Hamngatan 45. Tel. 96 80. 
Framstående lärarekrafter. 
Individuell undervisning. 

Begränsat elevantal. 
Begär prospekt 

och årsredogörelse. 
Inspektor Föreståndare 

Otto Nordenskjöld. Erik Börner 
Professor. Direktör. 

Gymnastikdirektörsexamen 
avlägges efter 2-årig kurs av kvinnliga 
elever vid 

Sydsvenska Gymnastik-Institutet. 
Ny kurs börjar 15 sept. 
Prospekt Major J . G. Thulin, LUND. 

I n g a  g r å a  l i å r .  
Absolut säkert medel, icke färg. Pris 

3:50 kr. Landsorten 4:50. Wallinga-
tan 32, I, Sthlm. St.-Tel. B. 16 81. 
I. Fogelberg, Sjuksköterska. 

Mot grått hår och mjSll. 
Härmed meddelas att det utmärkta 

och så mycket efterfrågade hårvattnct 
mot grått hår som förhindrar hårav
fall och fullständigt borttager mjäll 
och som i över 40 års tid förts i 
fanny Gelins Parfymmagasin, Malm-
torgsgaian 5, Sthlm, numera fås under 
adr. Firma Fanny Gelin, Norrviken. 
Riks och Sthlmstel. Norrviken 214. 
Pris 6 : — kr. + porto. 

Sköterskeskolan 

Tfvita f̂ p^orset, 
Utbildningstiden förkortad . genom 

nytt praktiskt system. Begär prospekt. 
Ä L M H U L T. 

Malens Havsbad 
PENSIONAT FURUHEM, M a 1 e n. 
öppnas för säsongen den 1 juni d. å. 
Förstklassigt läge. God mat. Propra 
rum. Avsevärt nedsatta priser. Förfr. 
besvaras onig. Tel. 109 Båstad. 

Vördsamt Eva Persson. 

Sommarkurs 
anordnas å Höstcrums Husmoders- o. 
Trädgårdsskola. Utni. ref. Vid. uppl. 
Fru S. af Ekenstam, Höstcrum, Sö 

derköping. 

Praktiska, 
hygieniska, impregnerade dam
underkläder av olika model
ler för dag- o. nattbruk samt 
Dambindor, även i små rese
förpackningar, i parti o. mi

nut billigast från 

Carl Stangenberg, 
Hötorget 10, Stockholm. 

A. T. 28690. R. T. 7762. 

Sjuka. 
Besök eller skriv till Homöopatiska 

Institutet Auxilium, Saltmätaregatan 5 
(hörnet av Tcgnérgatan). Rt. 825 11. 
Mottagn. 10—12; 2—4 eller enl. över
enskommelse. Specialitet : Magsjukd., 
blodbrist, reumatism, fallandcsjuka, in
fluensa, njur- och gallsten samt soc
kersjuka. 

Hultkrantz, 
Homöopat. Läkare. STOCKHOLM. 

S T I L L E - W E R N E R S  C E N T R A L  
R. T. 16672 REGERINGSGATAN 19 R. T. 16672 
Gördlar av alla slag (nya modeller). Gummistrumpor 
och bandager. Måttagning och provning även i hemmen. 

H A L F  O T S I N L  Ä G G  
D:r Henning Waldenströms modell. 

Lätta och hållbara, tillverkade av rostfritt stål utföras 
u VCr, !?, tcn f°r  va9e särskilt fall och härdas därefter 
bibehålla sedan sin form. Vid beställning per post 

(.till avd. B) torde bifogas avtryck av båda fötterna; 
.. . ... ta£as Pa följande sätt: Fotsulan bestrykes med en lös

ning av mörk vattenfarg, som far avdunsta något, tills foten är lagom fuktig, 
varefter patienten ställer sig på ett ark papper och man har så avtrycket. 
Beteckna med X eventuellt ömmande punkter. Bäst att behandla en fot åt 
gången. Ju finare avtrycket är, desto bättre passande bliva hålfotsinläggen. 

_ Pat. anm. 

STÎ1LE 

Stilfulla Kappor och Klänningar 
Aftontoaletter sys väl och billigt i Fru Louise Lundgrens Damskrädderi-
ateljc, Vasterlanggatan 68, 4 tr. R. T. 224 61. Mångårig praktik. 

—  W  — W  —  

Stockholms Tillskärningsskola j 
BARNHUS GA TAN 3, SJ O CK H O LM. E T ABL. 1912. 

A. T. Norr 16317. Riks 15351. 
Undervisning meddelas i tillskärning och sömnad av alla slags dam-

och barnkläder. Korespondens underv. i tillskärning för den som ci 
har tillfälle att besöka skolan. 

Billiga avgifter. Begär prospekt! 

Systrarna E. Nilssons Sömnadsskola 
Rådmansgatan 8 (intill Liljansplan) Stockholm. Allm. tel. 40118 . 
Kurser i Kläd- och Linnesömnad. Begär prospekt. 

ELLA och ESTHER NILSSON, 
F. d. lärarinnor vid Birgittaskolorna. 

Sommarvistelse på badorter i England och Frankrike. 
Sommarrekreation i samband med praktiskt studium av engelska eller 

franska språket. 
Även instundande sommar anordnar undertecknad feriekurser i England 

för studerande ungdom, manlig och kvinnlig, samt andra intresserade och 
dessutom liknande kurser i Frankrike. Inackordering i bildade privata fa
miljer. Undervisning av infödda lärare. Engelska kurserna, under ledning 
av undertecknad och Fil. kand. Fru Lilly Classen i London, å badorten Shanklin 
på Isle of Wight i Engelska kanalen. Franska kursen, under ledning av 
Rektor E. H. Isacsson i Malmö och Professorskan (Fil. kand.) Anna Mor-
tensen, å badorterna Saint-Malo och Saint-Scrvan på Bretagnes kust. Prospekt 
och närmare upplysningar lämnar undertecknad och dessutom i Stockholm : 
Lektorskan Maud Hultcnberg, Västmannagatan 99 IV, Rt. 81377; i Göteborg: 
Fru Westa Frödi, Vallgatan 15, tel. 15885; i Malmö: Rektor E. H. Isacsson. 
Realskolan, tel. 1682 (skolan) och 3753 (bostaden). Bernhard Jansson, Läro-
verksadjunkt, adr. Linköping. Tel. 1376. 

S:ta Birgittas svavelpomada 
Innehåller svavel i löslig form, 
stärker hårväxten, förhindrar 

mjällbildning. 

Pirfymsrie S:ti Birgitta, Stockholm. 

Gunilla-Skolan, Uppsala 
I (Grundad 1911.) R. T. 370. 

HUSMODERSKURS för bildade unga flickor börjar den 31 augusti 1922 
och pågår 3}/> må nad. 

(Ved-, gas- och elektriska spisar.) 
SYKURSER i såväl linnesöm som klädsöm och barnkläder börja den 15 

september och pågå 6 veckor eller 3 månader. 
Program och närmare upplysningar på begäran. 

KARIN GERLE. ANNA SCHENSTRÖM. 

Huru bli av med 
huvudvärken! 

Smärt- och feberstillande medel åstad
komma ofta hjärtsvaghet, hjärtklapp
ning, susning för öronen och svettnin-
gar. Dr. Stohrs Kcphaldoltablcttcr äro 
absolut fria från sådana verkningar på 
hjärta och andra organ samt hava 
snabb verkan utan efterverkningar. 
Kcphaldoltablcttcr äro med bästa resul
tat också i elakartade fall sedan åratal 
i användning hos de främsta kliniker 
och läkare samt rekommenderas till 
det bästa. Finnas å alla apotek. 

Fräkencréme 
Borttager fräknar, fin 
nar, fnassel m. m. Pris 
kr. 6: 50 + porto. För
sändes diskret. Fran
ska Parfymmagasinet, 

'Hovleverantör, Drott. 
i ninggatan 21, Sthlm. 

IGfl 
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Birgittas 
Åkta Citron-Crême. 

Ofelbart medel mot sträv och narig hy 
Bästa ansiktsmassagecrême. 

Utplånar rynkor o. ojämnheter i huden. 
Tillverkas av saften av friska citroner. 

Parfymeri S:ta Birgitta, Stockholm. 
Pris kr. 3 : — 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIHIIHMHIIHIIIIIIIIHIIIMIH 

Ex. Barnsköterska 
söker plats den 20/4 eller 1/5, fullt 
kompetent i spädbarnsvård, sykunnig. 
Fina betyg o. rekommendationer. Svar 
till "Barnkär 22", Iduns cxp. f. v. b. 

Birgitta-Skolan 
Beridarebansgatan 21, Stockholm. 

Undervisning i klädsömnad, kappsömnad, tillskärning, linncsömnad, konst 
vävnad och gobelin. 

Anmälningar eniottagas till längre ell. kortare kurser, vilka börja efter Påsk. 
Obs. nyhet ! Specialkurs i hattsömnad. Även aftonkurser. 
Riks 10863. Allm. 4148. GLANTZBERG & C:o. 

Bergsbrunna-skolans sommarkurs 
börjar den 15 juni. 

Grundlig undervisning i matlagning, konservering, vävning, 
kläd- och linnesömnad, trädgårdsskötsel m. m. Valfrihet i 
undervisningen ! 

Friskt, centralt och vackert läge. Trevligt hemliv! Prosp. 
på begäran. Postadress : Bergsbrunna. Riks nr. xo. 

TRÄDGÅRDSKURS 
för kvinnliga elever vid Torshäll, Leksand 1 apr.—31 okt. — 15: de kursen. 
Extra elever även på kortare tid. Vegetarisk kost. Ref., prosp. och vidare 
upplysningar på begäran. 

LILLIE LANDGREN. MÄRTA PHILIP. 

KVINNL. HUVUDKURS 25 april— 
23 juli. Utan inträdesprövning. 

KVINNL. ÖVRE AVDELN. 25 april 
—23 juli. Goda förkunskaper krävas. 
HUSMODERSSKOLA 25 april—15 

okt. och 1 nov.—5 mars. 
Stipendier och friplatser (intill 300 k r.) Prospekt adr. Tärna. 

FOLKHÔG/KOLA 

Sommarferier vid fransk badort. 
London, Paris, Berlin beses. Moderat pris. Unga damer och herrar. Se 

anm. i Idun n :o 14. Begär prospekt av överstinnan Gabr. Ringertz, fransk 
officier d'académie och diplomerad lärarinna i levande språk. Skansen, Stock
holm. Riks 713 31. Allm. 1116. 

Franska Matlagningsskalan 
meddelar undervisning i fransk och svensk matlagning av i 
Paris utbildad kökschef. Inga särskilda kurser utan kan un
dervisningen bevistas när tid och tillfälle lämpar sig. 

10 biljetter kr. 45:— 20 biljetter kr. 80: — 

Särskilt rekommenderas ett flertal nya fiskrecept. 
Förmiddags- och kvällskurser. 
Närmare upplysningar per A. T. Norr 12789. 

OLOF BRING, Tcgncrgatan, 29, III, Stockholm. 
Obs. ! Se artikeln i föreg. nummer. 
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u r e r  

När Ni i en butik — det må vara i S kåne, i Stockh olm 

eller i L appland — ser namnet CtoeXtas vet Ni, at t bakom 

det namnet ligger Sveriges första chokladfabrik och ett 

halft århundrades framgångsrika strävanden, som utgöra 

en borgen för att alla artiklar med Cloettas namn ha 

samma överlägset delikata smak. Det finns väl heller 

ingen svensk, som ej smakat Cloetta, och som ej går i 

borgen för kvalitéen. S* 

ROSENTHALS S P E CIA LA F FA R Nor Jem aldsla men modernaste 
tillverkain q Finnes överallt. 

S T O C K H O L M ,  H A M N G A T A N  1 0 .  R .  T .  8 9  9 3 .  

Mjölkcenlralens Mejeribodar 

Sälja endast kontrollerade 

ägg från egna äggkretsar, 

varför yppersta kvalitet 

garanteras. 

Svenska Tryckeriaktiebolaget, Stockholm 1922 


